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Emenda 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
–

Proposta għaċ-ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

wara li kkunsidra l-Opinjoni 6/2020 tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri,

Or. en

Emenda 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikoli 120 u 121 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea ("it-Trattat"), l-Istati Membri 
huma meħtieġa jwettqu l-politiki 
ekonomiċi tagħhom bil-ħsieb li 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet 
tal-Unjoni u fil-kuntest tal-linji gwida 
ġenerali li l-Kunsill jifformula. Skont l-
Artikolu 148 tat-Trattat, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw il-politiki tal-
impjiegi li jqisu l-linji gwida għall-impjieg. 
Il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tal-

(1) Skont l-Artikoli 120 u 121 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea ("it-Trattat"), l-Istati Membri 
huma meħtieġa jwettqu l-politiki 
ekonomiċi tagħhom bil-ħsieb li 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet 
tal-Unjoni u fil-kuntest tal-linji gwida 
ġenerali li l-Kunsill jifformula. Skont l-
Artikolu 148 tat-Trattat, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw il-politiki tal-
impjiegi li jqisu l-linji gwida għall-impjieg. 
Il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tal-
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Istati Membri hija għalhekk kwistjoni ta' 
tħassib komuni.

Istati Membri hija tħassib komuni, 
minħabba d-diskrepanza bejn l-
introduzzjoni tal-euro bħala munita 
komuni u r-realtajiet ekonomiċi fl-Istati 
Membri differenti.

Or. en

Emenda 121
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 175 tat-Trattat 
jipprevedi, fost l-oħrajn, li l-Istati Membri 
jenħtieġ jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi 
tagħhom b'tali mod li jiksbu l-objettivi tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
stabbiliti fl-Artikolu 174.

(2) L-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jipprovdi li, biex issaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tagħha, l-Unjoni għandu jkollha l-għan li 
tnaqqas id-diverġenzi bejn il-livelli ta' 
żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard ta' 
dawk ir-reġjuni jew gżejjer li huma anqas 
favoriti, u li għandha tingħata attenzjoni 
partikolari liż-żoni rurali, żoni milquta 
minn tranżizzjoni industrijali u reġjuni li 
jbatu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti. L-
Artikolu 175 tat-Trattat jipprevedi, fost l-
oħrajn, li l-Istati Membri jenħtieġ 
jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi 
tagħhom b'tali mod li jiksbu l-objettivi tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
stabbiliti fl-Artikolu 174.

Or. fr

Emenda 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikoli 2 u 8 tat-Trattat 
jipprovdu li fl-attivitajiet kollha tagħha, l-
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Unjoni għandu jkollha l-għan li telimina 
l-inugwaljanzi u tippromwovi l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. 
Għalhekk, jenħtieġ li l-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, inkluż l-
ibbaġitjar skont il-ġeneru, tiġi 
implimentata fil-politiki u r-regolamenti 
kollha tal-UE.

Or. en

Emenda 123
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikoli 2 u 8 tat-Trattat 
jipprovdu li fl-attivitajiet kollha tagħha, l-
Unjoni għandu jkollha l-għan li telimina 
l-inugwaljanzi u tippromwovi l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. 
Għalhekk, jenħtieġ li l-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, inkluż l-
ibbaġitjar skont il-ġeneru, tiġi 
implimentata fil-politiki u r-regolamenti 
kollha tal-UE.

Or. en

Emenda 124
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jiddispjaċih ħafna li l-Konklużjoni 
tal-Kunsill tal-21 ta' Lulju 2020 naqqset 
b'mod sinifikanti l-finanzjament għall-
irkupru u r-reżiljenza permezz ta' 
programmi u strumenti ta' finanzjament 
tal-UE mill-Pakkett għall-Irkupru u r-
Reżiljenza.
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Or. en

Emenda 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li 
jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi 
nazzjonali u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali 
tagħhom stess b'appoġġ għal dawk ir-
riformi. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ jiġu 
ppreżentati flimkien mal-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma annwali bħala 
mod li jippreżenta u jikkoordina l-proġetti 
ta' investiment ta' prijorità li jridu s-
sostenn tal-finanzjament nazzjonali u / 
jew tal-Unjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li 
jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi 
nazzjonali u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
sostenibbli ("is-Semestru Ewropew"), il-
qafas li jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew, inkluż il-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, il-Pjanijiet Nazzjonali għall-
Enerġija u l-Klima adottati fil-qafas tal-



AM\1211941MT.docx 7/327 PE655.953v01-00

MT

investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk 
l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati 
flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u / jew tal-Unjoni.

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, u l-
pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, huma l-
oqfsa li jidentifikaw il-prijoritajiet ta' 
riformi nazzjonali u li jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tagħhom. Bħala parti 
mill-għanijiet tas-Semestru Ewropew, qed 
jiġu indirizzati wkoll riformi strutturali 
bbażati fuq is-solidarjetà, l-integrazzjoni u 
l-ġustizzja soċjali, bil-għan li jinħolqu 
impjiegi u tkabbir ta' kwalità, jiġu żgurati 
l-ugwaljanza tal-opportunitajiet u tal-
protezzjoni soċjali u l-aċċess għalihom, 
jiġu protetti l-gruppi vulnerabbli u jitjiebu 
l-istandards ta' għajxien tal-Istati Membri 
jiżviluppaw l-istrateġiji ta' investiment 
pluriennali nazzjonali tagħhom stess 
b'appoġġ għal dawk ir-riformi filwaqt li 
jqisu bis-sħiħ il-kontribut tal-politiki 
makroekonomiċi għat-twettiq tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli. Dawk l-
istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati flimkien 
mal-Programmi Nazzjonali ta' Riforma 
annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u/jew tal-Unjoni bħala mod li 
jippreżenta u jikkoordina l-proġetti ta' 
investiment ta' prijorità li jridu s-sostenn 
tal-finanzjament nazzjonali u/jew tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li 
jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi 
nazzjonali u li jimmonitorja l-

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas 
prinċipali li jidentifika l-prijoritajiet ta' 
riformi nazzjonali fil-qasam tal-politika 
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implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk 
l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati 
flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u / jew tal-Unjoni.

ekonomika u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk 
l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati 
flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u / jew tal-Unjoni. Fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew, il-Parlament 
Ewropew iddikjara li riformi soċjalment 
responsabbli jridu jkunu bbażati fuq is-
solidarjetà, l-integrazzjoni, il-ġustizzja 
soċjali u d-distribuzzjoni ġusta tal-ġid, 
sabiex jiġu żgurati opportunitajiet ugwali 
u protezzjoni soċjali u aċċess għalihom, 
jiġu protetti l-gruppi vulnerabbli u jitjiebu 
l-istandards tal-għajxien taċ-ċittadini 
kollha.

Or. en

Emenda 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li 
jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi 
nazzjonali u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk 
l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati 
flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u l-objettivi tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, huwa l-qafas li 
jidentifika riformi nazzjonali sostenibbli u 
prijoritajiet ta' investiment u li 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. 
F'dan il-kuntest, li jeħtieġ li jiġi ssostitwit 
sabiex jiġi promoss tkabbir ekonomiku 
ġust, inklużiv u sostenibbli, impjiegi ta' 
kwalità għolja u protezzjoni ambjentali kif 
muri b'mod ċar mill-kriżi tal-COVID-19 
kif ukoll mill-kriżi ekonomika u 
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nazzjonali u / jew tal-Unjoni. finanzjarja tal-2008, l-Istati Membri 
jiżviluppaw l-istrateġiji ta' investiment 
pluriennali nazzjonali tagħhom stess 
b'appoġġ għal dawk ir-riformi u l-
investimenti. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ 
jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma annwali bħala mod 
li jippreżenta u jikkoordina l-proġetti ta' 
investiment ta' prijorità li jridu s-sostenn 
tal-finanzjament nazzjonali u / jew tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li 
jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi 
nazzjonali u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk 
l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati 
flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u / jew tal-Unjoni.

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li 
jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi 
nazzjonali u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. Bħala parti 
mill-għanijiet tas-Semestru Ewropew, qed 
jiġu indirizzati wkoll riformi strutturali 
bbażati fuq is-solidarjetà, l-integrazzjoni u 
l-ġustizzja soċjali, bil-għan li jinħolqu 
impjiegi ta' kwalità u tkabbir, jiġu żgurati 
l-ugwaljanza tal-opportunitajiet u tal-
protezzjoni soċjali u l-aċċess għalihom, 
jiġu protetti l-gruppi vulnerabbli u jittejbu 
l-istandards tal-għajxien taċ-ċittadini 
kollha. L-Istati Membri jiżviluppaw l-
istrateġiji ta' investiment pluriennali 
nazzjonali tagħhom stess b'appoġġ għal 
dawk ir-riformi. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ 
jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma annwali bħala mod 
li jippreżenta u jikkoordina l-proġetti ta' 
investiment ta' prijorità li jridu s-sostenn 
tal-finanzjament nazzjonali u / jew tal-
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Unjoni.
Or. en

Emenda 130
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li 
jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi 
nazzjonali u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk 
l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati 
flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u / jew tal-Unjoni.

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew") kien 
il-qafas biex jiġu identifikati l-prijoritajiet 
nazzjonali ta' riforma u biex jimmonitorja 
l-implimentazzjoni tagħhom. Madankollu, 
l-irkupru ekonomiku minn din ir-
reċessjoni storika jrid ikun iggwidat mill-
objettivi stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u fil-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, sabiex jitrawwem mudell 
ekonomiku ġdid għal żvilupp inklużiv u 
sostenibbli. L-Istati Membri jiżviluppaw l-
istrateġiji ta' investiment pluriennali 
nazzjonali tagħhom stess b'appoġġ għal 
dawk ir-riformi. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ 
jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma annwali bħala mod 
li jippreżenta u jikkoordina l-proġetti ta' 
investiment ta' prijorità li jridu s-sostenn 
tal-finanzjament nazzjonali u / jew tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 131
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 



AM\1211941MT.docx 11/327 PE655.953v01-00

MT

inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li 
jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi 
nazzjonali u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk 
l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati 
flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u / jew tal-Unjoni.

inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
huwa l-qafas li jidentifika l-prijoritajiet ta' 
riformi nazzjonali u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk 
l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati 
flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u / jew tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi fl-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-kriżi tal-
COVID-19 qed ikollha impatt 
sproporzjonat fuq in-nisa u l-bniet 
minħabba l-inugwaljanzi eżistenti li 
jwasslu, fost l-oħrajn, għal riskju akbar 
ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru waqt il-
lockdown u rati ogħla ta' tluq mis-suq 
tax-xogħol marbuta ma' piż akbar ta' 
kompiti ta' kura, sehem akbar ta' nisa 
impjegati f'setturi affettwati mil-
lockdown, fl-ekonomija informali u 
f'setturi b'kundizzjonijiet prekarji ogħla. 
Il-pandemija attwali tal-COVID-19 kif 
ukoll il-kriżi ekonomika u finanzjarja 
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għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

preċedenti wrew li, wara l-kriżijiet, id-
differenzi bejn l-Istati Membri spiss isiru 
aktar evidenti, fir-rigward tal-iżvilupp 
ekonomiku, ir-riżorsi fiskali, l-istandards 
tal-għajxien, u l-kwalità tas-servizz 
pubbliku. Il-kriżijiet ekonomiċi jżidu jew 
juru b'mod dejjiemi l-inugwaljanza bejn 
is-soċjetajiet u fihom, sakemm l-effetti 
tagħhom ma jkunux immitigati malajr u 
b'mod effettiv permezz ta' tħejjija għall-
kriżijiet u reżiljenza ekonomika, soċjali, 
ekoloġika u amministrattiva. Nuqqas ta' 
reżiljenza jista' jwassal ukoll għal effetti 
kollaterali ta' xokkijiet bejn l-Istati 
Membri jew fl-Unjoni kollha kemm hi li 
jistgħu jiġu evitati, u b'hekk joħloq sfidi 
għall-konverġenza u għall-koeżjoni fl-
Unjoni, u jhedded l-istabbiltà tal-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja u tas-Suq Uniku. 
L-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 133
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 hija 
xokk simmetriku ewlieni għall-ekonomija 
globali u tal-Unjoni b'impatt asimmetriku 
soċjali u ekonomiku ewlieni fost l-Istati 
Membri u fir-reġjuni u biddlet il-prospetti 
ekonomiċi u soċjali għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons 
urġenti, effiċjenti u kkoordinat kemm fil-
livell tal-Unjoni kif ukoll tal-Istati 
Membri sabiex ilaħħqu mal-konsegwenzi 
ekonomiċi u soċjali enormi għall-Istati 
Membri kollha. Skont it-Tbassir 
Ekonomiku tal-Kummissjoni għas-
Sajf 2020, l-ekonomija tal-UE hija 
mbassra li tiċkien bi 8,3 % fl-2020, ħafna 
aktar u b'diverġenzi usa' minn kemm kien 
inizjalment imbassar u ħafna aktar 
profonda minn matul il-kriżi finanzjarja 
tal-2008. Barra minn hekk, l-impjiegi 
naqsu bi 2,7 % fl-UE fit-tieni kwart tal-
2020 meta mqabbel mal-kwart preċedenti, 
wara li kienu diġà naqsu b'0,2 % fl-ewwel 
kwart. L-isfidi marbuta mal-kuntest 
demografiku wkoll ġew amplifikati bil-
COVID-19. Il-pandemija attwali tal-
COVID-19 kif ukoll il-kriżi ekonomika u 
finanzjarja preċedenti tal-2008 urew li l-
iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi finanzjarji 
sodi, sostenibbli, soċjalment bilanċjati u 
reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi u 
soċjali b'saħħithom jgħin lill-Istati Membri 
jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-
xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar 
malajr b'mod ġust, inklużiv u sostenibbli. 
Il-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji u s-soċjetajiet tal-Istati 
Membri jirkupraw malajr mill-kriżi, li min-
naħa l-oħra jiddependi mill-ispazju fiskali 
li għandhom disponibbli l-Istati Membri 
biex jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt 
soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-
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reżiljenza tal-ekonomiji tagħhom. Ir-
riformi u l-investimenti sostenibbli biex 
jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali tal-
ekonomiji u tas-soċjetajiet u tissaħħaħ ir-
reżiljenza tagħhom għalhekk se jkunu 
essenzjali biex l-ekonomiji jirritornaw għal 
perkors ta' rkupru ġust, inklużiv u 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 134
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. Il-kriżi 
tal-COVID-19 qed ikollha impatt 
sproporzjonat fuq in-nisa u l-bniet 
minħabba l-inugwaljanzi eżistenti li 
jwasslu, fost l-oħrajn, għal riskju akbar 
ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru waqt il-
lockdown u rati ogħla ta' tluq mis-suq 
tax-xogħol marbuta ma' piż akbar ta' 
kompiti ta' kura, sehem akbar ta' nisa 
impjegati f'setturi affettwati mil-
lockdown, fl-ekonomija informali u 
f'setturi b'aktar kundizzjonijiet prekarji. 
Il-pandemija attwali tal-COVID-19 kif 
ukoll il-kriżi ekonomika u finanzjarja 
preċedenti wrew li l-iżvilupp ta' sistema ta' 
protezzjoni soċjali soda bbażata fuq is-
servizzi pubbliċi u ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti u b'mod aktar inklużiv 
għax-xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar 
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tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

malajr. Il-konsegwenzi fi żmien medju u 
fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se 
jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-
ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati l-
inugwaljanzi u d-dgħufijiet strutturali tal-
ekonomiji u tissaħħaħ ir-reżiljenza u l-
inklużività tagħhom għalhekk se jkunu 
essenzjali biex l-ekonomiji jirritornaw għal 
perkors ta' rkupru sostenibbli u tiġi evitata 
żieda fid-diverġenzi soċjali fl-Unjoni u 
jitħaffef il-progress biex tinkiseb l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Or. en

Emenda 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku, mal-
inklużjoni soċjali u mal-koeżjoni soċjali 
ġew amplifikati bil-COVID-19. Il-
pandemija attwali tal-COVID-19 kif ukoll 
il-kriżi ekonomika u finanzjarja preċedenti 
wrew li l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
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minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Barra minn hekk, 
dawn urew li t-tnaqqis fl-infiq pubbliku 
fuq l-edukazzjoni, il-kultura u l-kura tas-
saħħa huwa kontroproduttiv għal irkupru 
rapidu u biex jinbnew ekonomiji u 
soċjetajiet reżiljenti. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji u tas-servizzi pubbliċi ta' 
interess ġenerali tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u tas-
servizzi pubbliċi ta' interess ġenerali u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji u l-
ħajja soċjali jirritornaw għal perkors ta' 
rkupru sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 

(4) It-tifqigħa tal-COVID-19 fil-bidu 
tas-sena 2020 biddlet il-prospetti 
ekonomiċi u baġitarji għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha u mal-
impatt territorjali differenzjat ħafna fl-
Istati Membri. L-isfidi marbuta mal-
kuntest demografiku ġew amplifikati bil-
COVID-19. Il-pandemija attwali tal-
COVID-19 kif ukoll il-kriżi ekonomika u 
finanzjarja preċedenti wrew li l-iżvilupp ta' 
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strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri 
biex jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt 
soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-
reżiljenza tal-ekonomiji tagħhom. Ir-
riformi u l-investimenti biex jiġu indirizzati 
d-dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

ekonomiji u sistemi finanzjarji u ta' 
protezzjoni soċjali sodi u reżiljenti mibnija 
fuq strutturi ekonomiċi u soċjali 
b'saħħithom jgħin lill-Istati Membri 
jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-
xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar 
malajr. Il-konsegwenzi fi żmien medju u 
fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se 
jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-
ekonomiji u s-soċjetajiet tal-Istati Membri 
jirkupraw malajr mill-kriżi, li min-naħa l-
oħra jiddependi mill-miżuri li jieħdu l-
Istati Membri biex jimmitigaw l-impatt 
soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-
reżiljenza tal-ekonomiji u tal-istrutturi 
soċjali tagħhom. Ir-riformi u l-investimenti 
biex jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali 
tal-ekonomiji u tissaħħaħ ir-reżiljenza 
soċjali u ekonomika tagħhom, mifhuma 
bħala l-kapaċità li jiġi indirizzat ix-xokk 
ekonomiku u jinkisbu bidliet strutturali 
fit-tul b'mod ġust u inklużiv biex jissaħħu 
l-kwalità tal-ħajja u l-benesseri għal 
kulħadd, għalhekk se jkunu essenzjali biex 
l-ekonomiji jirritornaw għal perkors ta' 
rkupru sostenibbli u jonqsu d-diverġenzi 
fl-Unjoni.

(Din l-emenda tissostitwixxi "reżiljenza" 
b'"reżiljenza soċjali u ekonomika" fit-test 
kollu.)

Or. en

Emenda 137
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
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marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
preżenti tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi, ambjentalment sostenibbli 
u reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi 
u soċjali sostenibbli u b'saħħithom jgħin 
lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod aktar 
effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq it-tisħiħ tar-
reżiljenza ambjentali tal-ekonomiji 
tagħhom. Ir-riformi u l-investimenti biex 
jiġi żviluppat l-irkupru ambjentalment 
sostenibbli u jiġu indirizzati d-dgħufijiet 
strutturali tal-ekonomiji u jsaħħu r-
reżiljenza tagħhom għalhekk se jkunu 
essenzjali biex l-ekonomiji jirritornaw għal 
perkors ta' rkupru sostenibbli u tiġi evitata 
żieda fid-diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, ħolqot riskju ta' 
distorsjonijiet sinifikanti fis-suq intern 
mir-rispons nazzjonali asimmetriku u 
teħtieġ rispons urġenti u kkoordinat mill-
Unjoni sabiex tlaħħaq mal-konsegwenzi 
ekonomiċi u soċjali enormi għall-Istati 
Membri kollha. L-isfidi marbuta mal-
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ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

kuntest demografiku ġew amplifikati bil-
COVID-19. Il-pandemija attwali tal-
COVID-19 kif ukoll il-kriżi ekonomika u 
finanzjarja preċedenti wrew li l-iżvilupp ta' 
ekonomiji u sistemi finanzjarji sodi u 
reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi u 
soċjali b'saħħithom jgħin lill-Istati Membri 
jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-
xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar 
malajr. Il-konsegwenzi fi żmien medju u 
fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se 
jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-
ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin 
fl-Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons 
urġenti u kkoordinat mill-Unjoni sabiex 
tlaħħaq mal-konsegwenzi ekonomiċi u 
soċjali enormi għall-Istati Membri kollha. 
L-isfidi marbuta mal-kuntest demografiku 
ġew amplifikati bil-COVID-19. Il-
pandemija attwali tal-COVID-19 kif ukoll 
il-kriżi ekonomika u finanzjarja preċedenti 
wrew li l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 

(4) Il-miżuri ta' lockdown nazzjonali u 
reġjonali wara t-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlu l-
prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u jeħtieġu rispons 
urġenti u kkoordinat mill-Istati Membri 
kollha sabiex ilaħħqu mal-konsegwenzi 
ekonomiċi u soċjali enormi għall-Istati 
Membri kollha. L-isfidi marbuta mal-
kuntest demografiku ġew amplifikati bil-
COVID-19. Il-pandemija attwali tal-
COVID-19 kif ukoll il-kriżi ekonomika u 
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finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri 
biex jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt 
soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-
reżiljenza tal-ekonomiji tagħhom. Ir-
riformi u l-investimenti biex jiġu indirizzati 
d-dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

finanzjarja preċedenti wrew li l-iżvilupp ta' 
ekonomiji u sistemi finanzjarji sodi, 
solvibbli u reżiljenti mibnija fuq strutturi 
ekonomiċi u soċjali bbażati fuq ekwità u 
b'saħħithom jgħin lill-Istati Membri 
jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-
xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar 
malajr. Il-konsegwenzi fi żmien medju u 
fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se 
jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-
ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mid-dixxiplina baġitarja tal-
Istati Membri, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi li jsaħħu t-
tkabbir u l-investimenti biex jiġu 
indirizzati d-dgħufijiet strutturali tal-
ekonomiji, tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom 
u titnaqqas id-dipendenza tagħhom mill-
finanzjament tad-dejn għalhekk se jkunu 
essenzjali biex l-Istati Membri jirritornaw 
għal perkors ta' rkupru sostenibbli u jiġu 
megħluba d-diverġenzi ekonomiċi, soċjali 
u territorjali fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 140
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sostenibbli u reżiljenti mibnija 
fuq strutturi ekonomiċi u soċjali 
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jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

b'saħħithom jgħin lill-Istati Membri 
jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-
xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar 
malajr. Il-konsegwenzi fi żmien medju u 
fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se 
jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-
ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni, filwaqt li jiġi evitat 
sempliċi ritorn għad-dinamika 
insostenibbli preċedenti.

Or. en

Emenda 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
strutturali marbuta mal-kuntest 
demografiku b'konsegwenzi asimmetriċi 
għall-Istati Membri ġew amplifikati bil-
COVID-19. Il-pandemija attwali tal-
COVID-19 kif ukoll il-kriżi ekonomika u 
finanzjarja preċedenti wrew li l-iżvilupp ta' 
ekonomiji u sistemi finanzjarji sodi u 
reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi u 
soċjali b'saħħithom jgħin lill-Istati Membri 
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minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-
xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar 
malajr. Il-konsegwenzi fi żmien medju u 
fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se 
jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-
ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u koeżiv u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
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l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom kif ukoll 
biex titnaqqas id-dipendenza mill-enerġija 
mill-karbonju għalhekk se jkunu essenzjali 
biex l-ekonomiji jirritornaw għal perkors 
ta' rkupru sostenibbli u tiġi evitata żieda 
fid-diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
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jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom, tiżdied il-
produttività u l-kompetittività tagħhom, 
għalhekk se jkunu essenzjali biex l-
ekonomiji jirritornaw għal perkors ta' 
rkupru sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 144
Victor Negrescu

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
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dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u jitnaqqsu d-differenzi bejn l-
Istati Membri u b'hekk tiġi evitata żieda 
fid-diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 145
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali asimmetriku 
ħafna li l-Istati Membri se jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom biex jieħdu miżuri 
li jimmitigaw l-impatt soċjali u ekonomiku 
tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-ekonomiji 
tagħhom. Ir-riformi u l-investimenti biex 
jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali tal-
ekonomiji u tissaħħaħ ir-reżiljenza 
tagħhom għalhekk se jkunu essenzjali biex 
l-ekonomiji jirritornaw għal perkors ta' 
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sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

rkupru sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Or. fr

Emenda 146
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi li jsaħħu t-
tkabbir u l-investimenti sostenibbli biex 
jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali tal-
ekonomiji u tissaħħaħ ir-reżiljenza 
tagħhom għalhekk se jkunu essenzjali biex 
l-ekonomiji jirritornaw għal perkors ta' 
rkupru sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en
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Emenda 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji u ta' protezzjoni soċjali sodi u 
reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi u 
soċjali b'saħħithom jgħin lill-Istati Membri 
jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-
xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar 
malajr. Il-konsegwenzi fi żmien medju u 
fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se 
jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-
ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ispazju fiskali li għandhom 
disponibbli l-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-
dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri 
biex jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt 
soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-
reżiljenza tal-ekonomiji tagħhom. Ir-
riformi u l-investimenti biex jiġu indirizzati 
d-dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi mill-ħeffa ta' intervent u mill-
adozzjoni ta' miżuri ekonomiċi li 
jimmitigaw l-impatt soċjali u ekonomiku 
tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza tal-ekonomiji 
tagħhom. Ir-riformi u l-investimenti biex 
jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali tal-
ekonomiji u tissaħħaħ ir-reżiljenza 
tagħhom għalhekk se jkunu essenzjali biex 
l-ekonomiji jirritornaw għal perkors ta' 
rkupru sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 149
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 uriet ukoll l-impatt importanti 
tagħha fuq is-soċjetajiet f'dak li 
jirrigwarda l-ġeneri li jirrifletti diversi 
inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel. 
Minħabba li l-maġġoranza tal-ħaddiema 
fil-kura u f'servizzi essenzjali oħrajn tal-
UE huma nisa, mhux biss ħareġ biċ-ċar 
il-piż sproporzjonat tal-kriżi li waqa' fuq 
in-nisa, iżda anke l-grad ta' segregazzjoni 
orizzontali u vertikali tas-suq tax-xogħol, 
aggravata min-nuqqas ta' servizzi u 
infrastrutturi ta' indukrar tat-tfal u ta' 
kura għall-anzjani. Barra minn hekk, iż-
żieda fil-vjolenza abbażi tal-ġeneru waqt 
il-konfinament fl-UE wriet nuqqas 
inkwetanti ta' miżuri ta' protezzjoni u ta' 
appoġġ għan-nisa li huma vittmi jew 
f'riskju ta' vjolenza domestika. Jenħtieġ li 
dan l-istrument jassisti lill-Istati Membri 
fl-appoġġ u fl-iżvilupp ta' inizjattivi 
mmirati lejn l-aċċess tan-nisa għall-
intraprenditorija, il-mikrofinanzjament u 
l-STEM, kif ukoll imexxi 'l quddiem l-
opportunitajiet ta' xogħol, b'mod speċjali 
fis-setturi prijoritarji tal-ekonomija 
diġitali u ekoloġika, u jiżgura inizjattivi 
ta' impjiegi ħielsa mid-diskriminazzjoni. 
Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-
indirizzar tas-segregazzjoni tas-suq tax-
xogħol, b'miżuri mmirati lejn l-
eliminazzjoni tad-disparità bejn il-ġeneri 
fl-impjiegi, fil-pagi u fil-pensjoni. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri jużaw ukoll il-
programm sabiex jistabbilixxu u jsaħħu 
inizjattivi li jippromwovu u jtejbu l-bilanċ 
bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, 
b'attenzjoni speċifika fuq l-infrastruttura 
u s-servizzi tal-kura. L-infrastruttura u 
servizzi bħal postijiet ta' kenn u appoġġ 
għall-vittmi ta' vjolenza wkoll se jkunu 
importanti fit-triq lejn l-irkupru mill-kriżi.

Or. en
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Emenda 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-konsegwenzi ekonomiċi tat-
tifqigħa tal-COVID-19 naqqsu serjament 
il-flessibbiltà fiskali ta' ħafna Stati 
Membri, u dan jimmina l-kapaċità 
tagħhom li jimplimentaw prijoritajiet 
importanti ta' riforma u investiment. 
Għalkemm is-Semestru Ewropew huwa l-
qafas tal-UE li jidentifika r-riformi 
ekonomiċi u l-prijoritajiet ta' investiment, 
il-ħtieġa tal-irkupru u tal-bini tar-
reżiljenza, enfasizzata mill-pandemija tal-
COVID-19, tmur lil hinn mill-qasam tal-
politika ekonomika u jeħtieġ li tingħata 
prijorità adegwata fit-tfassil u fl-
istabbiliment tas-Semestru Ewropew. Il-
governanza tal-Unjoni Ekonomika u 
Monetarja jeħtieġ li tiġi adattata, inkluż 
billi jiġu megħluba n-nuqqasijiet tagħha 
fl-obbligu ta' rendikont parlamentari u n-
nuqqas ta' sorveljanza demokratika.

Or. en

Emenda 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Billi s-setturi u l-industriji 
kulturali u kreattivi ntlaqtu 
partikolarment ħażin mill-pandemija tal-
COVID-19 minħabba, fost affarijiet oħra, 
l-għeluq tas-swali taċ-ċinema, tat-teatri u 
ta' postijiet kulturali oħrajn, il-waqfien 
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f'daqqa ta' bejgħ ta' biljetti u t-tnaqqis fil-
bejgħ tar-reklamar, jenħtieġ li l-Unjoni u 
l-Istati Membri tagħha jallokaw mill-
inqas 2 % tal-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għall-appoġġ lil dawn is-
setturi, li huma tal-akbar importanza 
għall-ekonomiji, għall-koeżjoni soċjali, 
għat-turiżmu u għar-rikreazzjoni.

Or. en

Emenda 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-pandemija tal-COVID-19 u l-
miżuri li ttieħdu biex jiġu mmitigati l-
effetti tagħha fuq l-ekonomiji kellhom 
konsegwenzi diżastrużi fuq il-ħajja soċjali 
fl-Istati Membri kollha. L-edukazzjoni, l-
attivitajiet kulturali, it-turiżmu u r-
rikreazzjoni waqfu kważi għalkollox. 
Jenħtieġ għalhekk li l-Unjoni u l-Istati 
Membri tagħha jinvestu wkoll fl-irkupru 
u r-reżiljenza ta' dawn is-setturi u oqsma 
ta' politika.

Or. en

Emenda 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Billi s-setturi u l-industriji 
kulturali u kreattivi ntlaqtu 
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partikolarment ħażin mill-pandemija tal-
COVID-19 minħabba, fost affarijiet oħra, 
l-għeluq tas-swali taċ-ċinema, tat-teatri u 
ta' postijiet kulturali oħrajn, il-waqfien 
f'daqqa ta' bejgħ ta' biljetti u t-tnaqqis fil-
bejgħ tar-reklamar, jenħtieġ li l-Unjoni u 
l-Istati Membri tagħha jallokaw mill-
inqas 2 % tal-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għall-appoġġ lil dawn is-
setturi, li huma tal-akbar importanza 
għall-ekonomiji, għall-koeżjoni soċjali, 
għat-turiżmu u għar-rikreazzjoni.

Or. en

Emenda 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta għal regolament
Premessa 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Il-pandemija tal-COVID-19 
evidenzjat il-fatt li s-sistemi edukattivi 
tagħna mhumiex reżiljenti daqs kemm 
jenħtieġ li jkunu. Il-pandemija x'aktarx 
ikkawżat l-aktar tfixkil serju fl-istorja fis-
sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ fid-
dinja, b'ħafna mill-istudenti tal-Unjoni li 
spiċċaw mingħajr aċċess jew b'aċċess 
limitat għat-tagħlim mill-bogħod 
minħabba nuqqas ta' tagħmir u 
infrastruttura elettroniċi u ħiliet diġitali, 
iżda wkoll minħabba l-istatus soċjali 
vulnerabbli tagħhom. Din is-sitwazzjoni 
qed thedded it-telfien tat-tagħlim għal 
ġenerazzjoni sħiħa ta' studenti, li aktarx 
inaqqas il-livelli futuri ta' introjtu tal-
ġenerazzjoni affettwata u jaffettwa ħażin 
il-produttività tax-xogħol, il-livelli tat-
tkabbir u tal-kompetittività tal-Unjoni 
kollha kemm hi. Jenħtieġ għalhekk li l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha jallokaw 
10 % tal-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għall-investimenti 
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f'edukazzjoni u f'taħriġ ta' kwalità, fl-
infrastruttura edukattiva, online u offline, 
u fil-ħiliet u l-kompetenzi edukattivi.

Or. en

Emenda 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi u 
tal-investimenti li jikkontribwixxu għall-
bini ta' livell għoli ta' reżiljenza tal-
ekonomiji u tas-soċjetajiet u tal-progress 
soċjali, isaħħu l-istrutturi soċjali u l-
kapaċità ta' aġġustament u jsaħħu l-
potenzjal tat-tkabbir sostenibbli u inklużiv 
huma fost il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni 
u b'mod partikolari tal-Artikolu 3(3) tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. L-
Artikolu 3(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea jissottolinja li l-għan tal-UE 
huwa l-"benesseri" tan-nies tal-UE. 
Jenħtieġ li r-riformi u l-investimenti 
kollha appoġġjati mill-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza jimmiraw li jtejbu 
l-kwalità tal-ħajja tan-nies fuq medda 
qasira, medja u twila ta' żmien. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

Or. en

Emenda 156
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza ambjentali, soċjali u 
ekonomika tal-ekonomiji domestiċi, isaħħu 
l-kapaċità ta' aġġustament, ta' mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima, it-tranżizzjoni ċirkolari 
u ekoloġika u jisfruttaw il-potenzjal tat-
tkabbir u jiksbu l-Patt Ekoloġiku huma 
fost il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla u ta' 
rkupru ambjentalment sostenibbli. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu. Jilqa' l-ħames prinċipji ta' 
livell għoli għall-irkupru u r-reżiljenza 
introdotti mill-Grupp ta' Esperti Tekniċi 
dwar il-Finanzi Sostenibbli (TEG) tal-UE.

Or. en

Emenda 157
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma 
fost il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw l-iżvilupp aċċellerat ta' 
attivitajiet kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-klima u t-tnaqqis tal-
attivitajiet li mhumiex fost il-prijoritajiet 
politiċi tal-Unjoni. Għaldaqstant, dawn 
huma kruċjali biex l-irkupru jsegwi perkors 
sostenibbli u insostenn tal-proċess ta' 
konverġenza ekonomika u soċjali f'livelli 
ogħla u tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra. Dan huwa 
saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi tal-
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pandemija biex inwittu t-triq għal irkupru 
rapidu.

Or. en

Emenda 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi u 
tal-investimenti li jikkontribwixxu għall-
kisba ta' livell għoli ta' reżiljenza u ta' 
sostenibbiltà tal-ekonomiji domestiċi u 
tas-soċjetajiet, isaħħu l-kapaċità ta' 
aġġustament u jisfruttaw il-potenzjal tat-
tkabbir sostenibbli huma fost il-prijoritajiet 
politiċi tal-Unjoni. Għaldaqstant, dawn 
huma kruċjali biex l-irkupru jsegwi perkors 
ġust, inklużiv u sostenibbli u insostenn tal-
proċess ta' konverġenza u koeżjoni 
ekonomiċi, soċjali u territorjali f'livelli 
ogħla. Dan huwa saħansitra aktar meħtieġ 
wara l-kriżi tal-COVID-19 biex inwittu t-
triq għal irkupru rapidu, ġust, inklużiv u 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 159
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
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irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Ir-
riformi jridu jiġu implimentati billi 
tingħata attenzjoni speċjali lill-
popolazzjonijiet vulnerabbli u tiġi 
rrispettata l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 
Dan huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-
kriżi tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

Or. en

Emenda 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi u 
tal-investimenti deċiżi mill-Istati Membri 
li jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell 
għoli ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

Or. en

Emenda 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
koeżjoni soċjali u għall-kisba ta' livell 
għoli ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni.. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

Or. en

Emenda 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli, ġust u 
inklużiv u insostenn tal-proċess ta' 
konverġenza ekonomika u soċjali f'livelli 
ogħla. Dan huwa saħansitra aktar meħtieġ 
wara l-kriżi tal-pandemija biex inwittu t-
triq għal irkupru rapidu.

Or. en

Emenda 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru sostenibbli u bbażat fuq ekwità.

Or. en

Emenda 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jsaħħu t-tkabbir li jikkontribwixxu għall-
kisba ta' livell għoli ta' reżiljenza tal-
ekonomiji domestiċi, isaħħu l-kapaċità ta' 
aġġustament u jisfruttaw il-potenzjal tat-
tkabbir huma fost il-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni. Għaldaqstant, dawn huma kruċjali 
biex l-irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

Or. en

Emenda 165
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu1a.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Or. en

Emenda 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji u tas-
soċjetajiet, isaħħu l-kapaċità ta' 
aġġustament u jisfruttaw il-potenzjal tat-
tkabbir huma fost il-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni. Għaldaqstant, dawn huma kruċjali 
biex l-irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

Or. en
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Emenda 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. Dawn 
huma kruċjali biex l-irkupru jsegwi perkors 
sostenibbli u insostenn tal-proċess ta' 
konverġenza ekonomika u soċjali f'livelli 
ogħla. Dan huwa saħansitra aktar meħtieġ 
wara l-kriżi tal-pandemija biex inwittu t-
triq għal irkupru rapidu.

Or. en

Emenda 168
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) In-nisa kienu fuq quddiem fil-kriżi 
tal-COVID-19, peress li jiffurmaw il-
maġġoranza tal-ħaddiema tal-kura tas-
saħħa madwar l-UE, u ppruvaw 
jibbilanċjaw ix-xogħol ta' kura mhux 
imħallas mar-responsabbiltajiet tal-
impjieg tagħhom, liema bilanċ huwa 
aktar diffiċli għall-ġenituri waħedhom li 
85 % minnhom huma nisa. L-investiment 
f'infrastruttura robusta tal-kura huwa 
wkoll essenzjali sabiex jiġu żgurati l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa, 
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jinbnew soċjetajiet reżiljenti, jiġu 
miġġielda l-kundizzjonijiet prekarji 
f'settur iddominat min-nisa, tingħata 
spinta lill-ħolqien tal-impjiegi, jiġi evitat 
il-faqar u l-esklużjoni soċjali, minbarra li 
għandu effett pożittiv fuq il-PDG peress li 
jippermetti lil aktar nisa jieħdu sehem 
f'xogħol imħallas.

Or. en

Emenda 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) In-nisa kienu fuq quddiem fil-kriżi 
tal-COVID-19, peress li jiffurmaw il-
maġġoranza tal-ħaddiema tal-kura tas-
saħħa madwar l-UE, u ppruvaw 
jibbilanċjaw ix-xogħol ta' kura mhux 
imħallas mar-responsabbiltajiet tal-
impjieg tagħhom, liema bilanċ huwa 
aktar diffiċli għall-ġenituri waħedhom li 
85 % minnhom huma nisa. L-investiment 
f'infrastruttura tal-kura robusta huwa 
wkoll essenzjali sabiex jiġu żgurati l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa, 
jinbnew soċjetajiet reżiljenti, jiġu 
miġġielda l-kundizzjonijiet prekarji 
f'settur iddominat min-nisa, tingħata 
spinta lill-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità 
għolja, jiġi evitat il-faqar u l-esklużjoni 
soċjali u jippermetti lil aktar nisa jieħdu 
sehem f'xogħol imħallas.

Or. en

Emenda 170
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-
potenzjal tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet, inkluż fis-servizzi pubbliċi 
u dan kellu konsegwenzi negattivi 
dejjiema fuq id-drittijiet tan-nisa u fuq l-
emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa u s-
saħħa tan-nisa, inklużi s-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati. 
Għaldaqstant, huwa essenzjali li f'din is-
sitwazzjoni partikolari jiġi sostnut l-
investiment biex jiġi aċċellerat l-irkupru u 
jissaħħu l-potenzjal tat-tkabbir sostenibbli 
fit-tul u l-protezzjoni tal-ekonomija tal-
kura bħala parti essenzjali mill-mudell 
ekonomiku. L-investiment fit-tranżizzjoni 
tal-kura u f'teknoloġiji, kapaċitajiet u 
proċessi ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-
għan li jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija 
nadifa u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-
settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin 
oħrajn tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir inklużiv u sostenibbli u 
jinħolqu l-impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir 
ukoll iktar reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista. 
Barra minn hekk, din hija opportunità 
kruċjali biex titħaffef it-tranżizzjoni lejn 
ekonomija tal-kura reżiljenti u tinkiseb 
soċjetà bbilanċjata bejn il-ġeneri.

Or. en

Emenda 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
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essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment, pubbliku u 
privat, biex jiġi aċċellerat l-irkupru, 
jitnaqqsu l-effetti tal-pandemija fuq l-
inklużjoni soċjali u fuq il-koeżjoni u 
jissaħħaħ il-potenzjal tat-tkabbir fit-tul. L-
investiment f'teknoloġiji, kapaċitajiet u 
proċessi ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-
għan li jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija 
nadifa u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-
settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin 
oħrajn tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista. 
Madankollu, huwa daqstant importanti li 
jsir investiment fl-edukazzjoni, fil-kultura 
u f'servizzi pubbliċi ta' interess ġenerali 
oħrajn sabiex jiġu promossi l-inklużjoni 
soċjali u l-koeżjoni soċjali, biex iċ-
ċittadini jitħejjew għall-ħtiġijiet futuri tas-
swieq tax-xogħol tagħna, biex jiġu 
mgħammra bil-ħiliet u l-kompetenzi 
meħtieġa u jingħatawlhom opportunitajiet 
ġodda.

Or. en

Emenda 172
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
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tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-
Faċilità tappoġġja, fost miżuri oħrajn, 
proġetti u programmi ta' investiment fuq 
skala kbira, li għandhom l-ogħla 
potenzjal biex jimplimentaw l-objettivi tal-
UE għall-klima u għall-enerġija, ibbażati 
fuq il-kosteffiċjenza u fuq il-prinċipju tal-
aċċettazzjoni soċjali, inklużi attivitajiet 
interim u kontributorji. B'hekk l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jiddiversifikaw il-
provvista tal-enerġija u l-Unjoni se ssir 
ukoll iktar reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista 
u tiżgura l-provvista ta' komponenti 
essenzjali.

Or. en

Emenda 173
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet, b'mod partikolari fis-
settur privat. Madankollu, huwa essenzjali 
li f'din is-sitwazzjoni partikolari tingħata 
spinta lill-investiment pubbliku biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. L-investiment pubbliku se jkun 
kruċjali wkoll fil-ġlieda kontra l-faqar u l-
inugwaljanza, billi jippromwovi l-aċċess 
universali għall-edukazzjoni, għas-saħħa, 
għan-nutrizzjoni jew għall-
akkomodazzjoni biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
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soċjali. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti (bil-promozzjoni ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla) u inqas 
dipendenti (billi tiddiversifika l-katini 
ewlenin tal-provvista).

Or. en

Emenda 174
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista. 
Jenħtieġ li jingħata appoġġ partikolari 
lill-SMEs ta' pajjiżi benefiċjarji li 
għandhom inqas kapaċità ta' reżiljenza 
mill-intrapriżi ta' daqs intermedju jew l-
intrapriżi l-kbar.

Or. fr

Emenda 175
Mauri Pekkarinen

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, 
pereżempju billi jappoġġjaw l-ekonomija 
ċirkolari u t-tranżizzjoni tal-industrija 
minn materjali mhux rinnovabbli u 
bbażati fuq il-fjuwils fossili għal materjali 
u enerġija rinnovabbli u ekoloġiċi, u 
jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur tal-
abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn tal-
ekonomija huwa importanti biex jinkiseb 
it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi. 
B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti 
u inqas dipendenti billi tiddiversifika l-
katini ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet peress li l-ispazji fiskali 
nazzjonali jkunu affettwati minn introjtu 
mnaqqas mit-tassazzjoni, fost l-oħrajn, u 
nfiq akbar fuq is-sigurtà soċjali. Fid-dawl 
ta' dan, huwa essenzjali li f'din is-
sitwazzjoni partikolari jiġi sostnut l-
investiment biex jiġi aċċellerat l-irkupru, 
jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u jissaħħaħ il-potenzjal tat-
tkabbir fit-tul. L-investiment f'teknoloġiji, 
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tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

kapaċitajiet u proċessi ekoloġiċi u diġitali, 
li għandhom l-għan li jassistu fit-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u jtejbu l-
effiċjenza fl-enerġija fis-settur tal-
abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn tal-
ekonomija huwa importanti biex jinkiseb 
it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi. 
B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti 
u inqas dipendenti billi tiddiversifika l-
katini ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir sostenibbli fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni, jindirizzaw il-faqar 
enerġetiku u setturi ewlenin oħrajn tal-
ekonomija huwa importanti biex jinkiseb 
tkabbir ġust, inklużiv u sostenibbli u jiġu 
ppreservati l-impjiegi, jinħolqu impjiegi 
ġodda ta' kwalità għolja, jiġi indirizzat il-
faqar fost dawk li jaħdmu u jiġu promossi 
l-ugwaljanza u l-inklużjoni. B'hekk l-
Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti u inqas 
dipendenti billi tiddiversifika l-katini 
ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 178
Aurore Lalucq
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ l-iżvilupp 
aċċellerat fit-tul ta' attivitajiet kompatibbli 
mal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-klima u 
mat-tnaqqis ta' attivitajiet li mhumiex. L-
investiment f'teknoloġiji, kapaċitajiet u 
proċessi ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-
għan li jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija 
nadifa u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-
settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin 
oħrajn tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija 
nadifa u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-
settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin 
oħrajn tal-ekonomija huwa importanti 

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul u sostenibbli għall-
benefiċċju ta' kwalità tal-ħajja mtejba 
għal kulħadd. Dawn l-investimenti se 
jagħmlu wkoll lill-UE inqas dipendenti 
billi tiddiversifika l-katini ewlenin tal-
provvista. L-investiment fit-tranżizzjoni 
ekoloġika, it-trasformazzjoni diġitali, il-
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biex jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u 
jinħolqu l-impjiegi. B'hekk l-Unjoni se 
ssir ukoll iktar reżiljenti u inqas 
dipendenti billi tiddiversifika l-katini 
ewlenin tal-provvista.

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
ir-reżiljenza istituzzjonali u l-miżuri għall-
ġenerazzjoni li ġejjin ta' Ewropej, huma 
azzjonijiet ta' politika importanti biex 
jintlaħqu l-objettivi komuni tal-UE u tal-
Istati Membri tagħha u biex jagħmlu lill-
Unjoni aktar reżiljenti.

Or. en

Emenda 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni, fir-riċerka u l-
innovazzjoni, f'suq intern li jiffunzjona 
tajjeb, fl-amministrazzjoni pubblika u 
f'setturi ewlenin oħrajn tal-ekonomija huwa 
importanti biex jinkiseb it-tkabbir 
sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi. B'hekk l-
Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti u inqas 
dipendenti billi tiddiversifika l-katini 
ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 181
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi kif ukoll biex titrawwem il-
kompetittività ta' nofs it-terminu. B'hekk 
l-Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti u inqas 
dipendenti billi tiddiversifika l-katini 
ewlenin tal-provvista u tagħti spinta lil 
ekonomija bbażata fuq l-għarfien.

Or. en

Emenda 182
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u ċirkolari u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija 
fis-settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin 
oħrajn tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
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reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista 
u telimina gradwalment l-investimenti u l-
għajnuna mill-Istat lill-industriji tal-
fjuwils fossili.

Or. en

Emenda 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, attivitajiet ta' riskju ogħla 
bħar-riċerka u l-innovazzjoni, kapaċitajiet 
u proċessi ekoloġiċi u diġitali, li għandhom 
l-għan li jassistu fit-tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa u jtejbu l-effiċjenza fl-
enerġija fis-settur tal-abitazzjoni u f'setturi 
ewlenin oħrajn tal-ekonomija huwa 
importanti biex jinkiseb it-tkabbir 
sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi. B'hekk l-
Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti u inqas 
dipendenti billi tiddiversifika l-katini 
ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 184
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 



PE655.953v01-00 52/327 AM\1211941MT.docx

MT

essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru ekonomiku u jissaħħaħ 
il-potenzjal tat-tkabbir fit-tul b'riżultati 
tanġibbli fl-ekonomija reali. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, 
li jippromwovu l-ferrovija bħala l-aktar 
mezz ta' trasport ekoloġiku, u jtejbu l-
effiċjenza fl-enerġija fis-settur tal-
abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn tal-
ekonomija huwa importanti biex jinkiseb 
it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi. 
B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti 
u inqas dipendenti billi tiddiversifika l-
katini ewlenin tal-provvista.

Or. en
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Emenda 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġu sostnuti investimenti strateġiċi 
b'valur miżjud Ewropew biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment sostenibbli spiss jitnaqqas 
b'mod drastiku waqt il-kriżijiet. 
Madankollu, huwa essenzjali li f'din is-
sitwazzjoni partikolari jiġi sostnut l-
investiment biex jiġi aċċellerat l-irkupru u 
jissaħħaħ il-potenzjal tat-tkabbir fit-tul. L-
investiment f'teknoloġiji, kapaċitajiet u 
proċessi ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-
għan li jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija 
nadifa u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-
settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin 
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tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

oħrajn tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji ekoloġiċi u diġitali, 
kapaċitajiet u proċessi ekoloġiċi u diġitali, 
li għandhom l-għan li jassistu fit-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u jtejbu l-
effiċjenza fl-enerġija fis-settur tal-
abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn tal-
ekonomija huwa importanti biex jinkiseb 
it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi. 
B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti 
u inqas dipendenti billi tiddiversifika l-
katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, innovazzjonijiet, kapaċitajiet 
u proċessi ta' manifattura ekoloġiċi u 
diġitali, li għandhom l-għan li jassistu fit-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u jtejbu l-
effiċjenza fl-enerġija fis-settur tal-
abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn tal-
ekonomija huwa importanti biex jinkiseb 
it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi. 
B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar reżiljenti 
u inqas dipendenti billi tiddiversifika l-
katini ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 189
Alfred Sant

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
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essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija u s-sigurtà 
fis-settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin 
oħrajn tal-ekonomija importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

Or. en

Emenda 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-
potenzjal tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija 
nadifa u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-
settur tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin 
oħrajn tal-ekonomija huwa importanti 
biex jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u 
jinħolqu l-impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir 
ukoll iktar reżiljenti u inqas dipendenti 
billi tiddiversifika l-katini ewlenin tal-
provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li s-
sitwazzjonijiet ta' kriżi joħolqu 
diżinċentivi għall-investituri biex jinvestu, 
bħala riżultat ta' inċertezza ekonomika u 
istituzzjonali. Madankollu, id-deflazzjoni u 
rikalibrazzjoni tal-opportunitajiet ta' 
investiment fis-suq huma prekundizzjoni 
meħtieġa għall-irkupru u jsaħħu l-
potenzjal tat-tkabbir sostenibbli fit-tul. 
Rati tal-imgħax normalizzati huma 
importanti biex jinfurmaw lill-investituri 
kif xieraq sabiex jieħdu deċiżjonijiet ta' 
investiment sostenibbli, li jwasslu għal 
tkabbir ekonomiku u jinħolqu l-impjiegi. 
B'hekk l-Istati Membri se jsiru wkoll iktar 
reżiljenti.

Or. en

Emenda 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-miżuri ta' lockdown matul il-
kriżi tal-COVID-19 enfasizzaw l-
importanza tat-tranżizzjoni diġitali, iżda 
aggravaw ukoll l-inugwaljanza diġitali u 
l-problemi affaċċjati min-nies b'aċċess 
limitat għat-teknoloġija diġitali jew 
b'livell baxx ta' ħiliet diġitali. L-irkupru 
ta' wara l-pandemija jrid jinkludi miżuri li 
jsolvu dawn il-problemi u jippromwovu l-
ugwaljanza diġitali kif ukoll jappoġġjaw 
soluzzjonijiet miftuħin ta' software u ta' 
hardware u jiżguraw il-protezzjoni tad-
data personali. Barra minn hekk, it-
tranżizzjoni diġitali miftuħa trid tkun 
ekoloġika wkoll: id-domanda dejjem 
akbar għall-elettriku, imqanqla mit-
tkabbir fis-settur diġitali, trid tiġi 
ssodisfata b'mod sostenibbli, fuq il-bażi 
ta' miżuri tal-effiċjenza enerġetika u tal-
ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli.

Or. en

Emenda 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Kif issottolinjat fir-rapport dwar il-
Prospettiva Strateġika tal-2020 adottat 
mill-Kummissjoni fid-
9 ta' Settembru 2020, ir-reżiljenza tirreferi 
għall-abbiltà mhux biss li wieħed jiflaħ 
għall-isfidi u jlaħħaq magħhom iżda 
wkoll li jittrasforma s-soċjetajiet b'mod 
sostenibbli, ġust u demokratiku. Jenħtieġ 
li l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
timmira li ssaħħaħ ir-reżiljenza tal-UE 
kollha kemm hi u tal-Istati Membri kollha 
tagħha lejn benesseri sostenibbli għal 
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kulħadd.
Or. en

Emenda 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex jiġi ssalvagwardjat il-
karattru sostenibbli tal-investimenti, huwa 
ta' importanza kruċjali li jiġi żgurat li l-
proġetti ffinanzjati jkunu ta' valur miżjud 
Ewropew u jiġġeneraw impatt 
apprezzabbli f'termini ta' innovazzjoni, 
tkabbir u ħolqien ta' impjiegi. 
Għaldaqstant, in-nefqiet fuq il-konsum u 
n-nefqiet baġitarji kontinwi regolari ma 
għandhomx ikunu eliġibbli għal 
finanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza ma għandhomx jintużaw għall-finanzjament 
tan-nefqa regolari tal-gvern, iżda għandhom jiġġeneraw impatt ekonomiku addizzjonali.

Emenda 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Kull miżura fil-Pjanijiet għall-
Irkupru u r-Reżiljenza tista' 
tikkontribwixxi għal aktar minn wieħed 
mill-pilastri identifikati fl-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri, apparti mill-politika monetarja 
attwali tal-BĊE, li tappoġġja 
finanzjarjament lill-Istati Membri li 
jsibuha bi tqila biex jimplimentaw riformi 
u jonfqu żżejjed, permezz tax-xiri ta' 
bonds maħruġa minn kumpaniji, rati tal-
imgħax artifiċjalment aktar baxxi fuq 
bonds tal-gvern, u biż-żieda tal-iżbilanċi 
ta' Target 2.

Or. en

Emenda 196
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri. Għandhom jiġu sottolinjati l-
limiti tas-Semestru Ewropew, li fih l-Istati 
Membri ma jittrasponux bis-sħiħ jew 
b'mod sostanzjali ħlief madwar kwart tar-
rakkomandazzjonijiet, filwaqt li għal 
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kważi terz minnhom, il-progress kien 
limitat, kważi ineżistenti.

Or. fr

Emenda 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi sostenibbli u 
tal-investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali, u bil-għan li jkun hemm impatt 
dewwiem fuq l-inklużività, is-
sostenibbiltà, il-produttività u r-reżiljenza 
tal-ekonomija tal-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi li jsaħħu t-
tkabbir u tal-investiment pubbliku 
sostenibbli tal-Istati Membri b'rispons 
għall-isfidi identifikati fis-Semestru 
Ewropew, u bil-għan li jkun hemm impatt 
dewwiem fuq il-produttività u r-reżiljenza 
tal-ekonomija tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija u tas-servizzi 
pubbliċi tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 201
Margarida Marques, Pedro Marques
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività, 
il-kompetittività u r-reżiljenza tal-
ekonomija tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi u l-objettivi tal-UE u 
tal-Istati Membri tagħha u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq l-irkupru u r-
reżiljenza tal-istrutturi soċjali fl-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Emenda 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
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mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-azzjonijiet ta' prijorità li 
huma meħtieġa biex ikun hemm impatt 
dewwiem fuq il-produttività u r-reżiljenza 
tal-ekonomija tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-implimentazzjoni tar-riformi 
nazzjonali u tal-investiment pubbliku mill-
Istati Membri b'rispons għall-isfidi 
identifikati fis-Semestru Ewropew, u bil-
għan li jkun hemm impatt dewwiem fuq il-
produttività u r-reżiljenza tal-ekonomija 
tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti linji 
gwida xierqa, bħala anness għal dan ir-
Regolament, sabiex iservu bħala gwida 
mhux vinkolanti li tgħin lill-Istati Membri 
jidentifikaw oqsma ta' nfiq eliġibbli fl-
ambitu tal-oqsma ta' prijorità Ewropej 
identifikati fl-istruttura ta' sitt pilastri tar-
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Regolament.
Or. en

Emenda 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Ir-Rapport speċjali 16/2020 tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar is-
Semestru Ewropew jistieden lill-
Kummissjoni ssaħħaħ ir-rabta bejn ir-
Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-
Pajjiżi u d-distribuzzjoni tal-fondi tal-UE.

Or. en

Emenda 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra. Sabiex jinkisbu l-akbar 
benefiċċji mill-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza u jintlaħqu l-miri tagħha sal-
ogħla livell possibbli, jenħtieġ li l-
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inċentivi jitfasslu b'tali mod li 
jinkoraġġixxu l-implimentazzjoni sħiħa 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Għalhekk, jenħtieġ li l-iżborż tal-fondi 
jkun proporzjonat mal-livell ta' tlestija tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u l-
iżborż jenħtieġ li jseħħ biss wara li t-
tlestija tal-istadji importanti rilevanti tkun 
ġiet ivverifikata mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza fil-qafas ta' dan ir-
Regolament, biex tipprovdi appoġġ 
finanzjarju sinifikanti u effettiv biex 
tiżdied l-implimentazzjoni tar-riformi u 
tal-investiment pubbliku relatat fl-Istati 
Membri. Din tista' tinkludi wkoll miżuri li 
jinċentivaw l-investiment privat permezz 
ta' skemi ta' appoġġ, inkluż permezz ta' 
strumenti finanzjarji, sussidji, jew skemi 
simili, sakemm ikun hemm konformità 
mar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat.
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Or. en

Emenda 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jiġi pprovdut 
mekkaniżmu ta' fora, li jippermetti d-
distribuzzjoni ta' appoġġ finanzjarju dirett 
mil-livell tal-UE lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva, li tirregola 
d-distribuzzjoni tal-fondi billi tappoġġja l-
oqsma ta' politiki prijoritarji Ewropej u 
tipprovdi għall-obbligu ta' rendikont, it-
trasparenza, u s-sorveljanza demokratika 
fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' miżuri 
ta' investiment u ta' riformi. Għal dan il-
għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

Or. en

Emenda 210
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
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appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li 
tkun komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika 
wkoll mill-esperjenza miksuba mill-
Kummissjoni u mill-Istati Membri mill-
użu ta' strumenti u programmi oħra.

appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku fl-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi li jsaħħu t-tkabbir u tal-
investiment pubbliku sostenibbli relatat fl-
Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra. Jenħtieġ li l-Faċilità 
tkun temporanja u limitata għall-
indirizzar tal-effetti avversi tal-pandemija.

Or. en
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Emenda 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li 
tkun komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika 
wkoll mill-esperjenza miksuba mill-
Kummissjoni u mill-Istati Membri mill-
użu ta' strumenti u programmi oħra.

(8) F'dan l-isfond, ikun detrimentali li 
jiżdied mal-qafas attwali l-għoti ta' appoġġ 
lill-Istati Membri u jingħata appoġġ 
finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda ridistributtiva oħra. 
Għal dan il-għan jenħtieġ li ma tiġix 
stabbilita Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza (il-"Faċilità") fil-qafas ta' dan ir-
Regolament, biex tipprovdi appoġġ 
finanzjarju sinifikanti u effettiv biex tiżdied 
l-implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku relatat fl-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi sostenibbli u tal-investiment 
pubbliku fl-Istati Membri li jgħinu fil-
mitigazzjoni tal-impatt soċjali u 



PE655.953v01-00 68/327 AM\1211941MT.docx

MT

mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

ekonomiku tal-kriżi tal-COVID-19 u 
jippromwovu tkabbir ġust, inklużiv u 
sostenibbli. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

Or. en

Emenda 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra u, b'mod partikolari, il-
Programm ta' Appoġġ għar-Riformi 
Strutturali u l-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku.

Or. en

Emenda 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li (8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
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jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri, li fl-istess ħin jenħtieġ li 
trawwem il-mobilizzazzjoni ta' investiment 
privat. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

Or. en

Emenda 216
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva li tqis l-
ispeċifiċitajiet ta' kriżi sistemika. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

Or. fr



PE655.953v01-00 70/327 AM\1211941MT.docx

MT

Emenda 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett robust lill-Istati 
Membri permezz ta' għodda innovattiva. 
Għal dan il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita 
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-
"Faċilità") fil-qafas ta' dan ir-Regolament, 
biex tipprovdi appoġġ finanzjarju 
sinifikanti u effettiv biex tiżdied l-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku u privat relatat fl-
Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

Or. en

Emenda 218
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-Patt Ekoloġiku relatat u tal-
investiment pubbliku u tal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni fl-Istati Membri. Il-Faċilità 
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mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

jenħtieġ li tkun komprensiva u jenħtieġ li 
tibbenefika wkoll mill-esperjenza miksuba 
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri 
mill-użu ta' strumenti u programmi oħra.

Or. en

Emenda 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
esprimiet tħassib kbir fl-Opinjoni 
Nru 6/2020 li l-kamp ta' applikazzjoni kif 
ukoll l-objettivi tal-Faċilità huma pjuttost 
wesgħin u jkopru firxa wiesgħa ta' oqsma 
ta' politika. B'riżultat ta' dan, mhux l-
objettivi kollha jistgħu jiġu indirizzati bl-
istess mod u ċerti objettivi jistgħu 
jintlaħqu akkost ta' oħrajn. Barra minn 
hekk, la hemm kwantifikazzjoni tar-
riżultati mistennija fil-livell tal-UE u 
lanqas allokazzjoni ta' fondi għal objettivi 
differenti, u dan jista' potenzjalment 
inaqqas l-effiċjenza tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza.

Or. en

Emenda 220
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza trid ikun iffinanzjata permezz 
ta' riżorsi proprji ġodda tal-UE, wara l-
approvazzjoni fil-Parlament Ewropew u 
fil-Kunsill sal-bidu tal-2021. Ir-riżorsi 
proprji ġodda jridu jkunu dawk deskritti 
fil-ftehim tal-Kunsill, jiġifieri t-Taxxa fuq 
il-Karbonju fil-Fruntieri, it-taxxa tat-
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tranżazzjonijiet finanzjarji, it-taxxa 
diġitali u t-taxxa fuq il-plastik. Il-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza ma tridx 
tkun iffinanzjata minn tnaqqis f'baġits 
futuri tal-UE.

Or. en

Emenda 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Għalkemm il-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza taqsam uħud mill-
objettivi tal-fondi strutturali tal-QFP, 
xorta waħda ssegwi għan u loġika ta' nfiq 
differenti. Tal-ewwel għandha l-għan li 
tappoġġja programmi ta' riformi u 
investimenti bbażati fuq stadji importanti 
ta' progress, filwaqt li tal-aħħar joffri r-
rimborż ta' spejjeż speċifiċi għall-
programmi jew relatati ma' proġetti. Dan 
jista' jkun ta' sfida fil-prattika, peress li 
jirrikjedi l-ikkombinar ta' sistemi 
differenti ta' objettivi u indikaturi u jista' 
joħloq diżinċentiv għall-Istati Membri 
biex jikkoordinaw iż-żewġ flussi ta' 
finanzjament b'mod effettiv.

Or. en

Emenda 222
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Minbarra l-approvazzjoni tar-
riżorsi proprji ġodda, il-Kummissjoni 
jeħtiġilha tibda proċess ta' statut tal-BĊE, 
sabiex tkun tista' timmonetizza b'mod 
effettiv id-dejn relatat mal-Faċilità għall-
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Irkupru u r-Reżiljenza.
Or. en

Emenda 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li t-tipi ta' finanzjament u 
l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-
Regolament jintgħażlu fuq il-bażi tal-
kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi 
speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-
riżultati, filwaqt li b'mod partikolari 
jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż 
amministrattiv u r-riskju mistenni ta' 
nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li 
jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif 
ukoll finanzjament mhux marbut ma' 
kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) 
tar-Regolament Finanzjarju.

(9) Jenħtieġ li t-tipi ta' finanzjament u 
l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-
Regolament jintgħażlu fuq il-bażi tal-
kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi 
speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-
riżultati, filwaqt li b'mod partikolari 
jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż 
amministrattiv u r-riskju mistenni ta' 
nuqqas ta' konformità. F'każ ta' nuqqas ta' 
konformità, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jħallas lura 110 % tal-
finanzjament. Dan jenħtieġ li jinkludi 
konsiderazzjoni tal-użu ta' somom f'daqqa, 
rati fissi u kostijiet unitarji, kif ukoll 
finanzjament mhux marbut ma' kostijiet kif 
imsemmi fl-Artikolu 125(1) tar-
Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li t-tipi ta' finanzjament u 
l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-
Regolament jintgħażlu fuq il-bażi tal-
kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi 
speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-
riżultati, filwaqt li b'mod partikolari 
jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż 
amministrattiv u r-riskju mistenni ta' 

(9) Jenħtieġ li t-tipi ta' finanzjament u 
l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-
Regolament jintgħażlu fuq il-bażi tal-
kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi 
speċifiċi tal-azzjonijiet, b'mod partikolari 
billi jindirizzaw l-isfidi identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, u li jagħtu 
r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari 
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nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li 
jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif 
ukoll finanzjament mhux marbut ma' 
kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) 
tar-Regolament Finanzjarju.

jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż 
amministrattiv u r-riskju mistenni ta' 
nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li 
jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif 
ukoll finanzjament mhux marbut ma' 
kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) 
tar-Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li t-tipi ta' finanzjament u 
l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-
Regolament jintgħażlu fuq il-bażi tal-
kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi 
speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-
riżultati, filwaqt li b'mod partikolari 
jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż 
amministrattiv u r-riskju mistenni ta' 
nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li 
jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif 
ukoll finanzjament mhux marbut ma' 
kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) 
tar-Regolament Finanzjarju.

(9) Jenħtieġ li t-tipi ta' finanzjament u 
l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-
Regolament jintgħażlu fuq il-bażi tal-
kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi 
speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-
riżultati, filwaqt li jitqies ir-riskju mistenni 
ta' nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li 
jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif 
ukoll finanzjament mhux marbut ma' 
kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) 
tar-Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Jenħtieġ li l-miżuri li għandhom l-
għan li jrawmu l-irkupru mix-xokk soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi tal-COVID-19 
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ikunu ggwidati mill-prinċipji ta' reżiljenza 
u sostenibbiltà ekoloġika u soċjali. 
Jenħtieġ li jirsistu wkoll biex jikkombinaw 
il-ħtieġa ta' urġenza ma' perspettiva fit-
tul. Jenħtieġ li l-miżuri li kienu appoġġjati 
minn evidenza xjentifika b'saħħitha u 
ftehim politiku u soċjali wiesa' ma jiġux 
imdgħajfa jew posposti, iżda jenħtieġ li 
jibqgħu jingħataw prijorità.

Or. en

Emenda 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni 
Ewropea] u fil-limiti tar-riżorsi allokati 
fih, il-miżuri għall-irkupru u r-reżiljenza 
fil-qafas tal-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza jenħtieġ li jittieħdu biex 
jindirizzaw l-impatt bla preċedent tal-kriżi 
tal-COVID-19. Jenħtieġ li tali riżorsi 
addizzjonali jintużaw b'tali mod li 
jiżguraw il-konformità mal-limiti ta' 
żmien stipulati fir-Regolament [EURI].

imħassar

Or. en

Emenda 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea] u 
fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, il-miżuri 
għall-irkupru u r-reżiljenza fil-qafas tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
jenħtieġ li jittieħdu biex jindirizzaw l-

(10) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea] u 
fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, il-miżuri 
għall-irkupru u r-reżiljenza fil-qafas tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
jenħtieġ li jittieħdu biex jindirizzaw l-
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impatt bla preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19. Jenħtieġ li tali riżorsi addizzjonali 
jintużaw b'tali mod li jiżguraw il-
konformità mal-limiti ta' żmien stipulati 
fir-Regolament [EURI].

impatt bla preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19 speċjalment fuq il-kura tas-saħħa, it-
turiżmu, l-industrija kreattiva u s-settur 
tal-isports. Jenħtieġ li tali riżorsi 
addizzjonali jintużaw b'tali mod li jiżguraw 
il-konformità mal-limiti ta' żmien stipulati 
fir-Regolament [EURI].

Or. en

Emenda 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea] u 
fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, il-miżuri 
għall-irkupru u r-reżiljenza fil-qafas tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
jenħtieġ li jittieħdu biex jindirizzaw l-
impatt bla preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19. Jenħtieġ li tali riżorsi addizzjonali 
jintużaw b'tali mod li jiżguraw il-
konformità mal-limiti ta' żmien stipulati 
fir-Regolament [EURI].

(10) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea] u 
fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, il-miżuri 
għall-irkupru u r-reżiljenza fil-qafas tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
jenħtieġ li jittieħdu biex jindirizzaw l-
impatt soċjali u ekonomiku bla preċedent 
tal-kriżi tal-COVID-19. Jenħtieġ li tali 
riżorsi addizzjonali jintużaw b'tali mod li 
jiżguraw il-konformità mal-limiti ta' żmien 
stipulati fir-Regolament [EURI].

Or. en

Emenda 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Jenħtieġ li l-Faċilità tappoġġja 
proġetti li jirrispettaw il-prinċipju tal-
addizzjonalità tal-finanzjament tal-Unjoni 
u li jiġġeneraw valur miżjud Ewropew 
ġenwin. Jenħtieġ li l-Faċilità ma tkunx 
sostitut għan-nefqiet nazzjonali rikorrenti 
u jenħtieġ li ma tmurx kontra l-interessi 
strateġiċi u ekonomiċi tal-Unjoni, u 
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għalhekk jenħtieġ li ma tiffinanzjax 
pjanijiet ta' investiment ta' pajjiżi terzi. 
Madankollu, jenħtieġ li l-ispejjeż 
rikorrenti minn investimenti u riformi 
jiġu kkunsidrati fl-ispejjeż tal-Pjan għall-
Irkupru u r-Reżiljenza jekk ikollhom 
benefiċċji strutturali pożittivi diretti u jekk 
l-effett negattiv fuq il-bilanċ tal-gvern 
ikun biss temporanju.

Or. en

Emenda 231
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Jenħtieġ li l-Faċilità tappoġġja 
proġetti li jirrispettaw il-prinċipju tal-
addizzjonalità tal-finanzjament tal-Unjoni 
u li jiġġeneraw valur miżjud Ewropew 
ġenwin. Jenħtieġ li l-Faċilità ma 
tissostitwixxix in-nefqiet nazzjonali 
rikorrenti, madankollu tista' tiġi prevista 
deroga għall-Istati Membri li jistgħu 
jiġġustifikaw debitament it-trasferimenti 
tan-nefqiet sabiex jilħqu l-medja Ewropea 
ta' nefqiet nazzjonali fis-setturi tal-
edukazzjoni u tar-riċerka.

Or. en

Emenda 232
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Jenħtieġ li l-Faċilità ma 
tissostitwixxix l-infiq nazzjonali rikorrenti 
u jenħtieġ li l-Istati Membri jżommu mill-
anqas l-istess livell ta' investiment 
pubbliku tagħhom meta mqabbel mal-
livell medju tal-investiment pubbliku 
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tagħhom fil-ħames snin preċedenti. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri li jippermettu 
treġġigħ lura sinifikanti tar-riformi 
appoġġjati mill-Faċilità jħallsu lura l-
ammonti li jkunu rċevew għal dawn ir-
riformi.

Or. en

Emenda 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-Faċilità se taħdem f'sinerġija u 
f'komplementarjetà mal-InvestEU, u 
b'hekk tippermetti lill-Istati Membri 
jallokaw fil-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza tagħhom ammont li għandu 
jintuża permezz tal-InvestEU sabiex 
jappoġġja s-solvenza tal-kumpaniji 
stabbiliti fl-Istati Membri u l-attivitajiet ta' 
tħejjija, monitoraġġ, kontroll, awditu u 
evalwazzjoni tagħha.

Or. en

Emenda 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza bħala parti min-Next 
Generation EU ma għandhiex issir piż 
finanzjarju għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. 
Għaldaqstant, huwa kruċjali li l-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza jinkoraġġixxu 
politiki fiskali sodi u ħlas lura rapidu tal-
komponent ta' self ta' dan l-istrument.

Or. en
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Emenda 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta għal regolament
Premessa 10b (ġdida)
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Sabiex tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għall-irkupru ekonomiku, il-
Faċilità ma għandhiex tiffinanzja n-nefqa 
nazzjonali rikorrenti u taderixxi mal-
prinċipju ġenerali tal-addizzjonalità.

Or. en

Emenda 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi, l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u t-
tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija newtrali 
f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju sa 
mhux aktar tard mill-2050, il-Faċilità 
stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali f'konformità mal-miri tal-
Unjoni għall-enerġija, għall-klima u 
għall-ambjent u mal-prinċipju ta' "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" u biex tinkiseb 
il-mira ġenerali li mill-inqas 30 % tan-
nefqa tal-baġit tal-UE tkun tappoġġa 
objettivi klimatiċi u ambjentali. Minħabba 
l-mira orizzontali ta' hawn fuq u l-
kontribuzzjoni rilevanti ta' programmi ta' 
nfiq oħrajn tal-UE għall-integrazzjoni tal-
objettivi tal-UE għall-klima u għall-
ambjent, jenħtieġ li mill-inqas 50 % tal-
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fondi totali tal-Faċilità kif ukoll tal-
appoġġ totali mill-fondi stabbiliti f'kull 
deċiżjoni li tapprova pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jikkontribwixxu għall-
integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
l-Faċilità tiffinanzja biss proġetti li 
jirrispettaw il-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti" stabbilit fir-Regolament 
(UE) Nru 2020/852 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament 
dwar it-Tassonomija tal-UE]2a.
__________________
2a Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli, u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, 
p. 13).

Or. en

Emenda 237
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi b'50 % tar-riżorsi tagħha 
biex jiġu integrati l-azzjonijiet klimatiċi u 
s-sostenibbiltà ambjentali u biex tinkiseb 
il-mira ġenerali li 50 % tan-nefqa tal-baġit 
tal-UE tkun tappoġġa objettivi klimatiċi u 
objettivi ambjentali oħrajn f'konformità 
mat-Tassonomija tal-UE u mal-prinċipju 
ta' La Tagħmilx Ħsara Sinifikanti.
Jenħtieġ li l-Faċilità tiffinanzja biss 
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proġetti li jirrispettaw il-prinċipju ta' La 
Tagħmilx Ħsara Sinifikanti. Jenħtieġ li 
dan il-prinċipju jitħaddem għall-infiq 
kollu permezz tal-Faċilità għall-irkupru u 
r-reżiljenza permezz ta' att delegat, filwaqt 
li jitqies b'mod xieraq l-Artikolu 2(17) tar-
Regolament tal-UE 2019/2088 dwar 
divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà 
fis-settur tas-servizzi finanzjarji u, għall-
kwistjonijiet relatati mal-ambjent, u tal-
Artikolu 17 tar-Regolament 2020/852 
dwar l-istabbiliment ta' qafas biex jiġi 
ffaċilitat l-investiment sostenibbli mir-
Regolament dwar it-Tassonomija tal-UE, 
sabiex tiġi żgurata l-koerenza fost il-
prijoritajiet tal-infiq tal-UE.

Or. en

Emenda 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi. Jenħtieġ li l-
Faċilità tiffinanzja biss proġetti li 
jirrispettaw il-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti". Jenħtieġ li l-prinċipju 
ta' "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 
jitħaddem għall-infiq kollu permezz tal-
faċilità għall-irkupru u r-reżiljenza 
permezz ta' att delegat, filwaqt li jitqies l-
Artikolu 2(17) tar-Regolament tal-
UE 2019/2088 dwar divulgazzjonijiet 
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relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-
servizzi finanzjarji u, għall-kwistjonijiet 
relatati mal-ambjent, u tal-Artikolu 17 
tar-Regolament 2020/852 dwar l-
istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-
investiment (Tassonomija tal-UE), sabiex 
tiġi żgurata l-koerenza fost il-prijoritajiet 
tal-infiq tal-UE.

Or. en

Emenda 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi b'mill-inqas 50 % tar-
riżorsi tagħha biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi u ambjentali 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li t-Tassonomija tal-
UE tintuża biex tiġi intraċċata l-
implimentazzjoni ta' tali objettivi globali. 
Jenħtieġ li l-Faċilità tappoġġja biss 
attivitajiet li ma jikkawżawx ħsara 
sinifikanti lil xi wieħed jew aktar mill-
objettivi ambjentali msemmija fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE)2020/852 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17 
tar-Regolament (UE) 2020/852 u l-
attivitajiet imwettqa f'konformità mas-
"salvagwardji minimi" skont l-
Artikolu 18 tar-
Regolament (UE)2020/852.

Or. en
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Emenda 240
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 50 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi u ambjentali. 
Il-kontribut tal-Faċilità għall-kisba tal-
mira tal-klima se jiġi traċċat permezz ta' 
sistema tal-Unjoni għall-intraċċar tal-
klima li għandha tiġi żviluppata mill-
Kummissjoni f'kooperazzjoni mas-sħab 
potenzjali inkarigati mill-
implimentazzjoni, u bl-użu xieraq tal-
kriterji stabbiliti bir-Regolament 
(UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill (ir-"Regolament dwar it-
Tassonomija")1a sabiex jiġi ddeterminat 
jekk attività ekonomika tkunx 
ambjentalment sostenibbli.
__________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli, u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2019/2088 (ĠU L 198/13, 
22.06.2020).

Or. en

Emenda 241
Hélène Laporte
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Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi. Il-metodu 
użat bħalissa mill-Kummissjoni jiffoka 
fuq is-sehem tan-nefqa fuq l-objettivi tal-
klima, kemm jekk it-tibdil fil-klima huwa 
objettiv iddikjarat tan-nefqa u kemm jekk 
le; approċċ li huwa differenti mir-
rakkomandazzjonijiet tal-OECD għat-
traċċar tan-nefqa tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp. Għalhekk, jenħtieġ li l-kunċett 
tan-nefqa relatata mal-klima jiġi definit 
b'mod preċiż.

Or. fr

Emenda 242
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
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ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi u objettivi 
ambjentali oħrajn f'konformità mat-
tassonomija tal-UE u mal-prinċipju ta' La 
Tagħmilx Ħsara Sinifikanti. It-tibdil fil-
klima u d-degradazzjoni ambjentali 
jaffettwaw lin-nisa b'mod sproporzjonat, 
iżda n-nisa mhumiex irrappreżentati 
biżżejjed fit-teħid ta' deċiżjonijiet li 
jirrigwardaw il-politiki ta' mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima. Jeħtieġ li niżguraw li 
n-nisa u gruppi vulnerabbli oħrajn jiġu 
inklużi fil-livelli kollha tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-livelli nazzjonali u tal-UE.

Or. en

Emenda 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 40 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi, filwaqt li 
tipproteġi u tagħti s-setgħa lill-ħaddiema 
li jistgħu jbatu mill-konsegwenzi ta' 
bidliet fil-produzzjoni, b'mod partikolari 
billi timplimenta l-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali u tiddefendi l-prinċipju 
tan-negozjar kollettiv. Jenħtieġ li l-
Faċilità tiffinanzja biss proġetti li 
jirrispettaw il-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti" skont ir-
Regolament (UE) 2019/2088.
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Or. en

Emenda 244
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex tingħata prijorità lill-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 50 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi. Jenħtieġ li l-
Faċilità ma tintużax biex tiffinanzja l-
industrija tal-fjuwils fossili, li trid tinqata' 
gradwalment, u jenħtieġ li ssegwi l-
prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara". Barra 
minn hekk, jenħtieġ li dawn l-objettivi 
jintlaħqu filwaqt li jiġu protetti l-
ħaddiema li jistgħu jsofru l-konsegwenzi 
tat-tranżizzjonijiet produttivi, b'mod 
partikolari billi jiġi implimentat il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Or. en

Emenda 245
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
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Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali. Hija għandha għalhekk 
tirriżerva 37 % tal-finanzjament tagħha 
għall-infiq għall-klima bil-għan li tikseb 
il-mira ġenerali li 30 % tan-nefqa tal-baġit 
tal-UE tkun tappoġġa objettivi klimatiċi, u 
tikkontribwixxi għal mira ta' nfiq 
orizzontali ta' 10 % għall-bijodiversità. 
Bħala prinċipju ġenerali, in-nefqiet 
kollha tal-UE jenħtieġ li jkunu konsistenti 
mal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u mal-
Patt Ekoloġiku Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni 2020/2732(RSP) tiegħu, il-PE talab miri vinkolanti ta' 30 % għall-klima u ta' 
10 % għall-bijodiversità. Il-PE, b'konsistenza, għandu jitlob infiq għall-klima ta' >37 % 
(skont l-iskeda informattiva ta' valutazzjoni Nru 84 tal-KE dwar l-integrazzjoni tal-klima tas-
27/08/2020) biex tintlaħaq il-mira ta' 30 % għall-klima deċiża mill-EUCO għall-QFP u l-
Istrument Ewropew għall-Irkupru u nfiq ta' 10 % għall-bijodiversità fil-Faċilità għall-Irkupru 
u r-Reżiljenza. Dan l-approċċ jipprevedi għadd doppju: in-nefqa relatata mal-klima tista' 
tiffaċilita l-ilħuq tal-mira tal-bijodiversità.

Emenda 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi, l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u tkun 
newtrali għall-klima sal-2050, il-Faċilità 
stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
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tappoġġa objettivi klimatiċi u ambjentali. 
Jenħtieġ li l-Faċilità tappoġġja attivitajiet 
li jirrispettaw bis-sħiħ l-istandards 
klimatiċi u ambjentali u l-prijoritajiet tal-
Unjoni u l-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti".

Or. en

Emenda 247
Mauri Pekkarinen

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi. Għaldaqstant, 
mhux aktar minn terz tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja pprovduta mill-Faċilità 
għandu jmur għal investimenti li jkunu 
bbażati fuq l-użu ta' materjali mill-fjuwils 
fossili.

Or. en

Emenda 248
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
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Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi u ambjentali. 
Jenħtieġ li l-Faċilità tiffinanzja biss 
proġetti li jirrispettaw il-prinċipju ta' "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" u l-
Artikolu 10(2) tar-
Regolament UE 2020/852.

Or. en

Emenda 249
Victor Negrescu

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi. Azzjonijiet 
speċjali huma meħtieġa biex tiġi 
indirizzata din il-kwistjoni fil-pajjiżi tal-
UE b'sistema ta' finanzjament aktar 
dgħajfa.

Or. en

Emenda 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi u biex tiġi 
żgurata l-aċċettazzjoni tal-pubbliku kif 
ukoll jiġu indirizzati l-aspetti soċjali u 
ekonomiċi ta' dan il-proċess.

Or. en

Emenda 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Il-Faċilità stabbilita b'dan ir-
Regolament, permezz tar-rieżami tat-
tbassir tal-Patt Ekoloġiku Ewropew 
sabiex tikseb strateġija tal-UE għat-
tkabbir, trid tikkontribwixxi għall-irkupru 
ekonomiku li rriżulta mill-kriżi tal-
pandemija tal-COVID-19, billi tqiegħed it-
tkabbir industrijali, l-iżvilupp ekonomiku 
u l-ħolqien tal-impjiegi fiċ-ċentru tal-
objettivi tagħha.

Or. en

Emenda 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro
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Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-objettivi tal-Istrateġija 
mill-Għalqa sal-Platt u tal-Istrateġija 
għall-Bijodiversità, bħala l-istrateġija tat-
tkabbir sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq 
tal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

Or. en

Emenda 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Is-sens ta' urġenza li nibet mill-
kriżi tal-COVID-19 jirrikjedi li l-Unjoni 
tissospendi l-Patt Ekoloġiku Ewropew 
bħala l-istrateġija għat-tkabbir sostenibbli 
tal-Ewropa u t-twettiq tal-impenji tal-
Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' 
Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
tan-Nazzjonijiet Uniti, sa ma tgħaddi l-
kriżi tas-saħħa u l-virus jinqered. 
Jenħtieġ li jiġu identifikati l-azzjonijiet 
rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-istrument, u 
vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi 
tal-evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti.

Or. en

Emenda 254
Clara Ponsatí Obiols
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Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 50 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

Or. en

Emenda 255
Linea Søgaard-Lidell

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-kompetittività u t-trasparenza 
jenħtieġ li jkunu l-prinċipji li jiggwidaw l-
użu tal-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza, peress li l-kompetittività hija 
wieħed mill-aktar fatturi importanti għat-
tkabbir. L-appoġġ għan-negozji ġodda u 
għall-SMEs huwa kruċjali, peress li dawn 
jaqdu rwol vitali fit-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali u huma xprunaturi ta' 
soluzzjonijiet innovattivi u tal-iżvilupp ta' 
teknoloġiji ewlenin meħtieġa fit-
tranżizzjoni lejn soċjetà b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju. Barra minn 
hekk, it-trasparenza għandha tiżgura l-
monitoraġġ u s-salvagwardjar meħtieġa 
tal-fondi allokati.

Or. en
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Emenda 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Ir-rabta proposta bejn l-objettivi 
ta' livell għoli tal-UE tista' tissaħħaħ 
aktar fil-prattika, pereżempju, permezz ta' 
indikaturi komuni obbligatorji, kif 
issuġġerit mill-Qorti tal-Awdituri. Dan 
inaqqas ir-riskju ta' konnessjoni dgħajfa 
bejn l-istadji importanti u l-miri stabbiliti 
fi Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
(RRPs) individwali u l-objettivi aktar 
ġenerali fil-livell tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza jew saħansitra fil-
livell tal-UE.

Or. en

Emenda 257
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fid-dawl tal-Istrateġija Ewropea 
dwar il-Ġeneri għall-2020-2025 u t-twettiq 
tal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti u b'mod partikolari l-
Għan 5, il-Faċilità stabbilita b'dan ir-
Regolament se tikkontribwixxi għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
għall-prinċipju tal-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u għall-
eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni 
bbażata fuq il-ġeneri u tal-inugwaljanzi.

Or. en

Emenda 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
addizzjonali għall-ispeċifiċitajiet tal-
gżejjer, taż-żoni insulari kif ukoll tar-
reġjuni ultraperiferiċi fejn il-karatteristiċi 
ġeografiċi u soċjoekonomiċi jistgħu 
jirrikjedu approċċ differenti biex jiġi 
appoġġjat il-proċess tat-tranżizzjoni lejn 
in-newtralità klimatika u filwaqt li titqies 
il-pożizzjoni inizjali ta' kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 259
Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Bħala settur li jirrappreżenta aktar 
minn 25 % tal-emissjonijiet ta' CO2 fl-
Unjoni, l-investimenti li jappoġġjaw id-
dekarbonizzazzjoni tat-trasport jenħtieġ li 
jingħataw prijorità f'konformità mar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
eżistenti tal-proċess tas-Semestru 
Ewropew kif ukoll mal-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-metodoloġija biex jiġi 
ddeterminat l-infiq fuq l-objettivi 
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ambjentali, inkluż fuq azzjonijiet klimatiċi 
u għall-bijodiversità jenħtieġ li tiġi 
żviluppata bl-użu xieraq tal-kriterji 
stabbiliti mill-qafas tal-UE li jiffaċilita l-
investiment sostenibbli (it-tassonomija tal-
UE).

Or. en

Emenda 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Fid-dawl tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali bħala l-istrateġija 
soċjali tal-Ewropa biex niżguraw li t-
tranżizzjonijiet tan-newtralità klimatika, 
tad-diġitalizzazzjoni u tal-bidla 
demografika, kif ukoll l-irkupru mill-
pandemija tal-COVID-19, ikunu ekwi u 
ġusti, il-Faċilità stabbilita b'dan ir-
Regolament se tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-20 prinċipju tagħha 
u għall-kisba tal-miri u tal-istadji 
importanti tal-progress soċjali.

Or. en

Emenda 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 11c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11c) Mill-inqas 30 % tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza jenħtieġ li jkun 
iddedikat għall-investimenti relatati mal-
implimentazzjoni tal-objettivi tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Jenħtieġ li 
ebda riforma u investiment appoġġjati 
mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
ma jikkontradixxu l-implimentazzjoni tal-
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Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.
Or. en

Emenda 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 11d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11d) Jenħtieġ li mill-inqas 2 % tal-
Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
jikkontribwixxi għall-irkupru tas-setturi 
kulturali u kreattivi skont il-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom. 

Or. en

Emenda 264
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha. Minħabba li l-pandemija tal-
COVID-19 enfasizzat l-importanza li 
jingħata valur lill-għoti tal-kura, jenħtieġ 
li ssir enfasi speċjali fuq l-investimenti fl-
infrastruttura u fil-faċilitajiet tal-kura, 
mhux biss fis-settur tas-saħħa, iżda wkoll 
fil-kuntest tal-indukrar tat-tfal, il-kura 
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tal-persuni b'diżabilità u l-kura tal-
persuni anzjani. 

Or. en

Emenda 265
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha. Madankollu, jenħtieġ li l-
ġenerazzjoni l-ġdida ta' teknoloġiji diġitali 
tkun soġġetta għal attenzjoni speċjali, 
f'konformità mal-prinċipju ta' 
prekawzjoni, sabiex jiġi żgurat livell għoli 
biżżejjed ta' protezzjoni għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent.

Or. en

Emenda 266
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 

(12) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
xierqa lill-impatt tal-pjanijiet nazzjonali 
ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-Regolament 
fir-rigward tat-trawwim tat-tranżizzjoni 
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mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

ekoloġika kif ukoll tat-trasformazzjoni 
diġitali. It-tnejn li huma se jkollhom rwol 
ta' prijorità fir-rilanċ mill-ġdid tal-
ekonomija u fl-immodernizzar tagħha.

Or. fr

Emenda 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma 
se jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Jenħtieġ li tingħata attenzjoni xierqa lill-
impatt tal-pjanijiet nazzjonali ppreżentati 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament fir-rigward 
tat-trawwim tat-tranżizzjoni ekoloġika, it-
trasformazzjoni diġitali u t-trawwim tal-
koeżjoni soċjali u territorjali billi jitqiesu 
l-progressi magħmula fl-ambitu tat-
tabella ta' valutazzjoni soċjali u indikaturi 
rilevanti oħrajn ta' konverġenza 'l fuq fil-
qasam soċjali. Dawn l-objettivi kollha 
jridu jitqiesu b'mod ugwali u se jkollhom 
rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-ġdid tal-
ekonomija u fl-immodernizzar tagħha.

Or. en

Emenda 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha. Fl-istess waqt, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni speċjali lill-protezzjoni tal-
ħaddiema li jistgħu jiġu affettwati ħażin 
mit-tranżizzjonijiet.

Or. en

Emenda 269
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma 
se jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ 
mill-ġdid tal-ekonomija u fl-

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-progress magħmul 
fil-qafas tat-tabella ta' valutazzjoni soċjali 
u lil indikaturi rilevanti oħrajn ta' 
konverġenza 'l fuq fil-qasam soċjali.
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immodernizzar tagħha.
Or. en

Emenda 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali, inkluża l-
promozzjoni tal-edukazzjoni, tal-ħiliet u 
tal-kompetenzi diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

Or. en

Emenda 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
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evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Jenħtieġ li tingħata attenzjoni xierqa lill-
impatt tat-tkabbir ekonomiku u lill-
ħolqien tal-impjiegi. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

Or. en

Emenda 272
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali u tal-iżvilupp ta' 
ekonomija bbażata fuq l-għarfien. It-tnejn 
li huma se jkollhom rwol ta' prijorità fir-
rilanċ mill-ġdid tal-ekonomija u fl-
immodernizzar tagħha.

Or. en

Emenda 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l- (12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
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objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali u tar-rispons 
għall-isfidi demografiċi. It-tnejn li huma 
se jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

Or. en

Emenda 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma 
se jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ 
mill-ġdid tal-ekonomija u fl-
immodernizzar tagħha.

(12) Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
se jiġu mitluba jippreżentaw pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza nazzjonali, li 
jenħtieġ li jinkludu miżuri ta' investiment 
u ta' riforma fuq perjodu ta' erba' snin 
sabiex jappoġġjaw l-oqsma ta' politika 
prijoritarji, u li jenħtieġ li jkunu 
konsistenti mal-objettivi ta' politika tal-
Unjoni. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għal dawn il-pjanijiet u għall-miżuri li 
jkunu jinsabu fihom ma jistgħux jitħallsu 
lura jew ikunu bbażati fuq self. Jenħtieġ li 
japplikaw rekwiżiti orizzontali għall-
miżuri kollha appoġġjati mill-Faċilità, 
irrispettivament mit-tip ta' finanzjament.

Or. en

Emenda 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tas-sitwazzjoni 
baġitarja u tad-dejn sovran tal-Istat 
Membru kkonċernat. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomiji tal-Istati Membri u fl-
immodernizzar tagħhom.

Or. en

Emenda 276
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika u tal-kura kif ukoll 
tat-trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma 
se jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

Or. en
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Emenda 277
Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ewlieni fir-rilanċ mill-ġdid 
tal-ekonomija u fl-immodernizzar tagħha.

Or. en

Emenda 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Minħabba li l-finanzjament għall-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, 
miġbur permezz tar-Regolament 
[Strument tal-Unjoni Ewropea għall-
Irkupru], huwa sostnut mill-baġit komuni 
tal-UE, irid jiġi żgurat li l-fondi jintefqu 
skont prijoritajiet politiċi komuni 
Ewropej. Għal dan il-għan, mill-inqas 
75 % tas-sehem li ma jitħallasx lura tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
nazzjonali allokata lil kull Stat Membru 
fl-ambitu tal-Faċilità, imkejjel fuq bażi 
tal-kost totali, għandu jiġi impenjat għal 
riformi u investimenti skont it-tliet oqsma 
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ta' politika prijoritarji Ewropej ta':
-it-trasformazzjoni ekoloġika lejn l-
objettivi tal-Unjoni għall-klima u għall-
ambjent;
-it-trasformazzjoni diġitali miftuħa, 
inkluża l-aġenda għall-ħiliet diġitali;
-u t-titjib tar-reżiljenza soċjali, ekonomika 
u istituzzjonali.
Biex jitqiesu d-differenzi nazzjonali fil-
ħtiġijiet ta' investimenti u ta' riformi, is-
sehem li għandu jintefaq fuq kull waħda 
minn dawn it-tliet prijoritajiet għandu 
jkun flessibbli, b'sehem minimu ta' 20 % 
tal-infiq, imkejjel fuq il-bażi tal-kost totali, 
li japplika għal kull waħda mit-tliet 
prijoritajiet. Biex jiġu ffaċilitati l-isforzi 
biex jitfasslu l-pjanijiet nazzjonali għall-
irkupru u r-reżiljenza skont dawn l-oqsma 
ta' prijorità Ewropej, qed tiġi inkluża 
gwida indikattiva u mhux vinkolanti ta' 
riformi u investimenti li jaqgħu taħt kull 
prijorità bħala Anness għal dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
Faċilità jenħtieġ li jirreferi għall-oqsma 
tal-politika relatati mal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, mat-
tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali, mas-
saħħa, mal-kompetittività, mal-
intraprenditorija, mar-reżiljenza, mal-
produttività, mal-istabbiltà tas-sistemi 
finanzjarji, mal-kultura, l-edukazzjoni u l-
ħiliet, mal-politiki dwar it-tfal u ż-
żgħażagħ, mar-riċerka u l-innovazzjoni, 
mat-tkabbir sostenibbli u inklużiv, mas-
sistemi tal-kura tas-saħħa pubblika, mal-
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politiki konformi mal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, bħall-protezzjoni 
soċjali, l-impjiegi u l-investiment ta' 
kwalità għolja, l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, l-integrazzjoni tal-persuni 
b'diżabilità, id-djalogu soċjali u t-tisħiħ 
tas-sistemi demokratiċi, inklużi sistemi 
ġudizzjarji effiċjenti u indipendenti kif 
ukoll il-pluraliżmu tal-midja u l-libertà 
tal-midja.

Or. en

Emenda 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Huwa importanti li l-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkunu 
koerenti fl-implimentazzjoni tagħhom tas-
sostenibbiltà ambjentali, soċjali u ta' 
governanza u jkunu koerenti mal-
prijoritajiet tal-UE bħall-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u l-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, u l-Pjan ta' Investiment 
għal Ewropa Sostenibbli.

Or. en

Emenda 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 

imħassar
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implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u 
li jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din 
il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati 
mal-proċess ta' governanza ekonomika 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill 
jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk 
is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-
Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

Or. en

Emenda 282
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u 
li jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din 
il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati 
mal-proċess ta' governanza ekonomika 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill 
jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk 
is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-
Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

imħassar
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Or. en

Emenda 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u 
li jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din 
il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati 
mal-proċess ta' governanza ekonomika 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill 
jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk 
is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-
Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

imħassar

Or. en

Emenda 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 

imħassar
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uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u 
li jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din 
il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati 
mal-proċess ta' governanza ekonomika 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill 
jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk 
is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-
Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

Or. en

Emenda 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u 
li jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din 
il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati 
mal-proċess ta' governanza ekonomika 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill 
jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk 
is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-

imħassar
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Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

Or. en

Emenda 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u 
li jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din 
il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati 
mal-proċess ta' governanza ekonomika 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill 
jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk 
is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-
Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

imħassar

Or. en

Emenda 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u 
li jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din 
il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati 
mal-proċess ta' governanza ekonomika 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill 
jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk 
is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-
Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

imħassar

Or. en

Emenda 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li 
jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din il-
Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità 

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tingħata s-setgħa u permezz ta' atti 
delegati, il-perjodu għall-adozzjoni tad-
deċiżjonijiet dwar proposti ta' pjanijiet tal-
irkupru u tar-reżiljenza, u li tissospendi l-
pagamenti fil-qafas ta' din il-Faċilità meta 
l-Kunsill jiddeċiedi skont l-
Artikolu 126(8) jew l-Artikolu 126(11) 
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serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati 
mal-proċess ta' governanza ekonomika 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill 
jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk 
is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-
Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

TFUE li Stat Membru ma ħax azzjoni 
effettiva sabiex jikkoreġi d-defiċit eċċessiv 
tiegħu; meta l-Kunsill jadotta żewġ 
rakkomandazzjonijiet suċċessivi fl-istess 
proċedura ta' żbilanċ, f'konformità mal-
Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) 
Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill għar-raġunijiet li Stat Membru 
jkun ippreżenta pjan ta' azzjoni korrettiva 
insuffiċjenti; meta l-Kunsill jadotta żewġ 
deċiżjonijiet suċċessivi fl-istess proċedura 
ta' żbilanċ f'konformità mal-
Artikolu 10(4) tar-Regolament (UE) 
Nru 1176/2011 li jistabbilixxu nuqqas ta' 
konformità minn Stat Membru għar-
raġunijiet li ma jkunx ħa l-azzjoni 
korrettiva rakkomandata; meta l-
Kummissjoni tikkonkludi li Stat Membru 
ma jkunx ħa miżuri kif imsemmi fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 332/200241 u b'konsegwenza ta' dan 
tiddeċiedi li ma tawtorizzax l-iżborż tal-
assistenza finanzjarja mogħtija lil dak l-
Istat Membru; meta l-Kunsill jiddeċiedi li 
Stat Membru ma jikkonformax mal-
programm ta' aġġustament 
makroekonomiku msemmi fl-Artikolu 7 
tar-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jew 
mal-miżuri mitluba minn deċiżjoni tal-
Kunsill adottata f'konformità mal-
Artikolu 136(1) tat-TFUE. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tingħata wkoll is-setgħa li 
tirrevoka dawk is-sospensjonijiet permezz 
ta' atti delegati, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

Or. en

Emenda 289
Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 



AM\1211941MT.docx 113/327 PE655.953v01-00

MT

ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li 
jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din il-
Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità serju 
b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati mal-
proċess ta' governanza ekonomika stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru XXX/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] 
(...). Jenħtieġ li l-Kunsill jingħata wkoll is-
setgħa li jirrevoka dawk is-sospensjonijiet 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, b'rabta mal-
istess każijiet rilevanti.

ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi kif ukoll ir-rispett tal-prinċipju 
tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija u d-
drittijiet fundamentali, jenħtieġ li l-Kunsill 
u l-Parlament Ewropew jingħataw is-
setgħa li jissospendu, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li 
jissospendu l-pagamenti fil-qafas ta' din il-
Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità serju 
b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati mal-
proċess ta' governanza ekonomika stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru XXX/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] 
(...). Jenħtieġ li l-Kunsill jingħata wkoll is-
setgħa li jirrevoka dawk is-sospensjonijiet 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, b'rabta mal-
istess każijiet rilevanti.

Or. en

Emenda 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li 
jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din il-
Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità serju 
b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati mal-
proċess ta' governanza ekonomika stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru XXX/XX tal-

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li 
jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din il-
Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità serju 
b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati mal-
proċess ta' governanza ekonomika. 
Jenħtieġ li l-Kunsill jingħata wkoll is-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] 
(...). Jenħtieġ li l-Kunsill jingħata wkoll is-
setgħa li jirrevoka dawk is-sospensjonijiet 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, b'rabta mal-
istess każijiet rilevanti.

setgħa li jirrevoka dawk is-sospensjonijiet 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, b'rabta mal-
istess każijiet rilevanti.

Or. en

Emenda 291
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li 
jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din il-
Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità serju 
b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati mal-
proċess ta' governanza ekonomika stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru XXX/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] 
(...). Jenħtieġ li l-Kunsill jingħata wkoll is-
setgħa li jirrevoka dawk is-sospensjonijiet 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, b'rabta mal-
istess każijiet rilevanti.

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li 
jissospendi l-pagamenti u jirkupra dawk 
diġà mħallsa fil-qafas ta' din il-Faċilità 
f'każ ta' nuqqas ta' konformità serju b'rabta 
mal-każijiet rilevanti relatati mal-proċess 
ta' governanza ekonomika stipulat fir-
Regolament (UE) Nru XXX/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] 
(...). Jenħtieġ li l-Kunsill jingħata wkoll is-
setgħa li jirrevoka dawk is-sospensjonijiet 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, b'rabta mal-
istess każijiet rilevanti.

Or. en

Emenda 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li 
jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din il-
Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità serju 
b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati mal-
proċess ta' governanza ekonomika stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru XXX/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] 
(...). Jenħtieġ li l-Kunsill jingħata wkoll is-
setgħa li jirrevoka dawk is-sospensjonijiet 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, b'rabta mal-
istess każijiet rilevanti.

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika u baġitarja tajba, bil-għan li 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni uniformi, jenħtieġ li l-
Kunsill jingħata s-setgħa li jissospendi, fuq 
proposta mill-Kummissjoni u permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li 
jissospendi u jitlob lura l-pagamenti fil-
qafas ta' din il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' 
konformità serju b'rabta mal-każijiet 
rilevanti relatati mal-proċess ta' governanza 
ekonomika stipulat fir-Regolament (UE) 
Nru XXX/XX tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill 
jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk 
is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-
Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

Or. en

Emenda 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u li 
jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din il-
Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità serju 
b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati mal-

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti delegati, il-
perjodu għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet 
dwar proposti ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-
reżiljenza, u li jissospendi l-pagamenti fil-
qafas ta' din il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' 
konformità serju b'rabta mal-każijiet 
rilevanti relatati mal-proċess ta' governanza 
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proċess ta' governanza ekonomika stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru XXX/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] 
(...). Jenħtieġ li l-Kunsill jingħata wkoll is-
setgħa li jirrevoka dawk is-sospensjonijiet 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, b'rabta mal-
istess każijiet rilevanti.

ekonomika stipulat fir-Regolament (UE) 
Nru XXX/XX tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill [CPR] (...). Is-setgħa li jiġu 
rtirati dawk is-sospensjonijiet permezz ta' 
atti delegati, fuq proposta mill-
Kummissjoni, jenħtieġ ukoll li tingħata lill-
Kunsill fir-rigward tal-istess każijiet 
rilevanti.]

Or. en

Emenda 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet ta' 
politika u jiġi permess l-irkupru sal-
kapaċità sħiħa tiegħu, il-qafas ta' 
governanza ekonomika u l-proċess tas-
Semestru Ewropew jeħtieġ li jiġu adattati 
sabiex jindirizzaw il-vulnerabbiltajiet 
esposti mill-kriżi attwali u sabiex ikun 
hemm preparazzjoni għal sfidi futuri. 
Filwaqt li jitqiesu l-inizjattivi mnedija 
mill-Kummissjoni fl-2019 u fl-2020, il-
qafas il-ġdid jeħtieġ li jindirizza b'mod 
effettiv l-inugwaljanzi makroekonomiċi u 
soċjoekonomiċi, jiżgura l-obbligu ta' 
rendikont demokratiku ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet dwar il-governanza, u 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-Patt 
Ekoloġiku bħala l-istrateġija l-ġdida tal-
Unjoni għat-tkabbir, biex l-ekonomija tal-
UE ssir sostenibbli u t-tranżizzjoni ssir 
ġusta u inklużiva għal kulħadd, u jaħtaf l-
opportunitajiet ġodda tal-era diġitali.

Or. en

Emenda 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet ta' 
politika u jiġi permess l-irkupru sal-
kapaċità sħiħa tiegħu, il-qafas ta' 
governanza ekonomika jeħtieġ li jiġi 
adattat sabiex jindirizza l-vulnerabbiltajiet 
esposti mill-kriżi attwali u sabiex ikun 
hemm preparazzjoni għal sfidi futuri. Il-
qafas il-ġdid jeħtieġ li jindirizza b'mod 
effettiv l-inugwaljanzi makroekonomiċi u 
soċjoekonomiċi, jiżgura l-obbligu ta' 
rendikont demokratiku ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet dwar il-governanza, u 
jippermetti l-implimentazzjoni tal-Patt 
Ekoloġiku bħala l-istrateġija l-ġdida tal-
Unjoni għat-tkabbir, biex l-ekonomija tal-
UE ssir sostenibbli u t-tranżizzjoni ssir 
ġusta u inklużiva għal kulħadd, u jaħtaf l-
opportunitajiet ġodda tal-era diġitali.

Or. en

Emenda 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Jenħtieġ li l-Faċilità tkun ukoll 
għodda biex jiġi protett il-baġit tal-Unjoni 
fil-każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt. F'tali każ, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
tissospendi l-perjodu għall-adozzjoni ta' 
deċiżjonijiet dwar proposti għal pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza jew biex 
tissospendi pagamenti fl-ambitu ta' din il-
Faċilità f'konformità mar-Regolament 
[.../...] dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-
Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati 
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fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati 
Membri. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tadotta deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni biex twaqqaf is-
sospensjoni tal-perjodu jew tal-pagamenti.

Or. en

Emenda 297
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Biex jiġi żgurat irkupru sostenibbli 
u reżiljenti madwar l-Unjoni kollha u 
sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni 
ta' appoġġ ekonomiku f'konformità mal-
objettiv tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, dan 
l-instrument se jikkontribwixxi għall-mira 
ġenerali ta' integrazzjoni tal-klima tal-
QFP ta' 50 %; jenħtieġ li l-miri ta' 
integrazzjoni tal-klima speċifiċi għall-
fondi jkunu stabbiliti skont leġiżlazzjoni 
xierqa.

Or. en

Emenda 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Jenħtieġ li l-Kunsill jipprovdi 
soluzzjonijiet għal problemi potenzjali ta' 
tiftix ta' redditu bħal effetti ta' hold-out, li 
fihom l-Istati Membri jimblukkaw ir-
riformi sakemm it-talbiet tagħhom mill-
istrument baġitarju jiġu ssodisfati.

Or. en

Emenda 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta għal regolament
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Is-Semestru Ewropew bħala l-
qafas għall-koordinazzjoni tal-politika 
taħt ċiklu ta' sorveljanza komuni, għandu 
jkun iffukat mill-ġdid bħala qafas li 
jikkoordina politiki ta' żvilupp sostenibbli, 
u li jippermetti l-koordinazzjoni tal-miżuri 
ta' rkupru, fil-qafas tal-prinċipji tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, il-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u l-SDGs tan-NU. 
Sjieda aħjar tal-proċess tas-Semestru 
Ewropew permezz ta' involviment aktar 
b'saħħtu tal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha fil-livell nazzjonali 
għandha tkun imfittxija bħala kwistjoni 
ta' prijorità. Għal dak il-għan, il-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir għandu jiġi 
rieżaminat u adattat għal patt ta' żvilupp 
sostenibbli li jiffaċilita l-implimentazzjoni 
tal-ħtiġijiet ta' rkupru u ta' investiment 
meħtieġa għall-prijoritajiet tal-politiki tal-
UE.

Or. en

Emenda 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Proposta għal regolament
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Huwa essenzjali li l-interessi 
leġittimi tar-riċevituri u tal-benefiċjarji 
finali tal-Faċilità jkunu mħarsa kif 
suppost mis-sospensjoni tal-pagamenti 
f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt. F'tali każ, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tassumi r-
responsabbiltà tal-ġestjoni tal-Faċilità. 
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Tali għodda fil-Faċilità għall-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
jenħtieġ li tkun allinjata ma' kwalunkwe 
għodda oħra li ssegwi l-istess objettiv 
f'leġiżlazzjoni oħra tal-UE.

Or. en

Emenda 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-
konverġenza u tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali 'l fuq, il-mitigazzjoni 
tal-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi 
tal-COVID-19 u l-kontribut għall-
implimentazzjoni tal-objettivi ewlenin tal-
Unjoni, bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew, 
il-Ftehim ta' Pariġi, l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
it-trasformazzjoni diġitali, l-Istrateġija 
dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u l-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. 
Għal dan il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-
reżiljenza u l-kapaċità ta' aġġustament tal-
Istati Membri, timmitiga l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali li l-għan 
tagħhom hu li sa mhux aktar tard mill-
2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-klima, 
biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-potenzjal tat-
tkabbir sostenibbli tal-Unjoni wara l-kriżi 
tal-COVID-19, trawwem il-ħolqien ta' 
impjiegi ta' kwalità għolja, tindirizza l-
faqar fost dawk li jaħdmu u tippromwovi 
t-tkabbir ġust, inklużiv u sostenibbli.

Or. en

Emenda 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu 
li sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali 
għall-klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali u li 
tikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki 
tal-Unjoni, l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u l-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. 
Għal dan il-għan, din għandha tappoġġja 
l-oqsma ta' politika prijoritarji Ewropej, 
jiġifieri tappoġġja t-tranżizzjoni ġusta u 
inklużiva lejn ekonomija ċirkolari 
ambjentalment sostenibbli, effiċjenti fl-
enerġija u fir-riżorsi, il-mira tal-klima tal-
Unjoni għall-2030, it-tranżizzjoni diġitali 
miftuħa u l-aġenda għall-ħiliet, u ttejjeb 
ir-reżiljenza soċjali, ekonomika u 
istituzzjonali, it-tħejjija għall-kriżijiet u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, biex b'hekk trawwem il-ħolqien tal-
impjiegi u l-potenzjal tat-tkabbir 
sostenibbli u bbilanċjat bejn il-ġeneri tal-
ekonomiji tal-Unjoni wara l-kriżi. 

Or. en

Emenda 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali għal 
żvilupp aktar armonjuż fost l-Istati 
Membri, b'attenzjoni speċjali fuq ir-
reġjuni rurali, muntanjużi, ultraperiferiċi, 
insulari u r-reġjuni li jbatu minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
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sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

permanenti. Għal dan il-għan, jenħtieġ li 
ttejjeb ir-reżiljenza u l-kapaċità ta' 
aġġustament tal-Istati Membri, timmitiga l-
impatt soċjali, ekonomiku u demografiku 
tal-kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi sostenibbli, diġitali u 
demografiċi li l-għan tagħhom hu li sal-
2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-klima, 
biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-potenzjal tat-
tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni wara l-
kriżi, speċjalment tas-setturi l-aktar 
affettwati bħall-kura tas-saħħa, il-kultura, 
it-turiżmu, l-industrija kreattiva u s-settur 
tal-isports, trawwem il-ħolqien ta' impjiegi 
ta' kwalità għolja u tippromwovi t-tkabbir 
ekonomiku fit-tul, sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 304
Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, filwaqt li tqis id-differenzi eżistenti 
fl-iżvilupp ekonomiku ta' reġjuni u ta' 
Stati Membri individwali, biex b'hekk 
jerġa' jinkiseb il-potenzjal tat-tkabbir u l-
kompetittività fit-tul tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi, ittejjeb il-ħiliet tal-ħaddiema 
u tipprovdilhom taħriġ mill-ġdid, u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en
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Emenda 305
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun li tiggarantixxi l-prosperità 
ekonomika tal-Unjoni, il-promozzjoni tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u 
li tikkontribwixxi għall-objettivi tal-
politiki tal-Unjoni, għall-objettivi tal-
iżvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
għall-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, għall-Ftehim ta' Pariġi u għat-
tisħiħ u l-approfondiment tas-suq uniku. 
Għal dan il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-
reżiljenza u l-kapaċità ta' aġġustament tal-
Istati Membri, timmitiga l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali li l-għan 
tagħhom hu li sal-2050 tinkiseb Ewropa 
newtrali għall-klima, biex b'hekk jerġa' 
jinkiseb il-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni wara l-kriżi tal-
COVID-19, trawwem il-ħolqien tal-
impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

Or. fr

Emenda 306
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
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sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli. Ir-rwol ta' pożizzjoni fiskali 
espansjonarja se jkun kruċjali sabiex 
jinkisbu dawn l-għanijiet; Jenħtieġ li l-
Istati Membri jippromwovu l-
konsolidament fiskali permezz tat-tkabbir 
inklużiv, u b'hekk jegħlbu t-tnaqqis fir-
ritmu ekonomiku.

Or. en

Emenda 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu 
li sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali 
għall-klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tat-tkabbir, 
tal-iżvilupp ekonomiku, tal-protezzjoni 
tal-impjiegi u l-impjiegi kif ukoll tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. 
Għal dan il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-
reżiljenza u l-kapaċità ta' aġġustament tal-
Istati Membri, timmitiga l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa ż-żieda fil-
produzzjoni u fl-impjiegi, speċjalment fis-
setturi l-aktar milquta, bħat-turiżmu u l-
katina tal-provvista tal-ikel, l-iżvilupp ta' 
infrastrutturi u tat-trasport, biex b'hekk 
jerġa' jinkiseb il-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Istati Membri wara l-kriżi, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 14



AM\1211941MT.docx 125/327 PE655.953v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli. Miżuri li jindirizzaw is-
sitwazzjoni demografika diffiċli ta' Stati 
Membri differenti, li tfixkel it-tkabbir fit-
tul minħabba forza tax-xogħol li dejjem 
tiċkien, se jgħinu wkoll fil-kisba mill-ġdid 
tal-potenzjal tat-tkabbir.

Or. en

Emenda 309
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali u t-
tranżizzjoni ambjentali f'konformità mat-
Tassonomija tal-UE, mingħajr ma jsir 
ebda finanzjament ta' attivitajiet li 
jagħmlu ħsara sinifikanti lill-ambjent. 
Għal dan il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-
reżiljenza u l-kapaċità ta' aġġustament tal-
Istati Membri, timmitiga l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali li l-għan 
tagħhom hu li sal-2030, jew sa mhux aktar 
tard mill-2050, tinkiseb Ewropa ċirkolari 
u newtrali għall-klima, biex b'hekk jerġa' 
jinkiseb il-potenzjal ekoloġiku tat-tkabbir 
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tal-ekonomiji tal-Unjoni wara l-kriżi, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 310
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, tippromwovi l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, kif ukoll it-
tranżizzjonijiet lejn ekonomija ta' kura 
reżiljenti, li l-għan tagħhom hu li sal-2050 
tinkiseb Ewropa newtrali għall-klima u 
soċjetà bbilanċjata bejn il-ġeneri, biex 
b'hekk jerġa' jinkiseb il-potenzjal tat-
tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni wara l-
kriżi, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
skont il-ġeneru u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 311
Victor Negrescu

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
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timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli. Se jingħataw attenzjoni 
partikolari u appoġġ lill-pajjiżi li 
għandhom diffikultajiet biex jiksbu l-
objettivi klimatiċi.

Or. en

Emenda 312
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb l-iżvilupp 
aċċellerat ta' attivitajiet kompatibbli mal-
Ftehim ta' Pariġi dwar il-klima u t-
tnaqqis ta' attivitajiet li mhumiex tal-
ekonomiji tal-Unjoni wara l-kriżi, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi;  trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi, il-kompetittività, l-impjiegi u 
t-tkabbir; tippromwovi l-mobilità 
sostenibbli u tinkoraġġixxi l-investiment 
fit-trasport bil-ferrovija u fl-infrastruttura 
tagħha.

Or. en

Emenda 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli. L-azzjonijiet appoġġjati 
jenħtieġ li jkollhom valur miżjud 
Ewropew ċar.

Or. en
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Emenda 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu 
li sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali 
għall-klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, b'rispett 
sħiħ tas-sovranità nazzjonali. Għal dan il-
għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri wara l-kriżi, u trawwem t-tkabbir 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 316
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi, il-funzjonament tajjeb tas-
suq uniku u tippromwovi t-tkabbir 



PE655.953v01-00 130/327 AM\1211941MT.docx

MT

sostenibbli u inklużiv.
Or. en

Emenda 317
Marek Belka

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi, tagħti spinta lill-investimenti 
fis-setturi rilevanti u tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali u t-tnaqqis 
tad-diskrepanza infrastrutturali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
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Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi, tagħti spinta lill-investimenti 
f'setturi ewlenin u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
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sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir u l-kompetittività fit-
tul tal-ekonomiji tal-Unjoni wara l-kriżi, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem is-servizzi 
pubbliċi, il-ħolqien tal-impjiegi u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 322
Alfred Sant

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali 'l fuq. 
Għal dan il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-



AM\1211941MT.docx 133/327 PE655.953v01-00

MT

kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

reżiljenza u l-kapaċità ta' aġġustament tal-
Istati Membri, timmitiga l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali li l-għan 
tagħhom hu li sal-2050 tinkiseb Ewropa 
newtrali għall-klima, biex b'hekk jerġa' 
jinkiseb il-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni wara l-kriżi, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Jenħtieġ li r-riżorsi tal-Faċilità, 
bħala parti mill-Istrument ta' Rkupru 
(Next Generation EU), ikunu 
akkumpanjati minn pjan ta' ħlas lura ċar 
u kredibbli. Jenħtieġ li l-ħlas lura jsir 
permezz ta' riżorsi proprji addizzjonali li 
jenħtieġ li jkunu stabbiliti matul il-QFP li 
jmiss.

Or. en

Emenda 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Biex jiġi massimizzat l-objettiv ta' 
addizzjonalità tal-Faċilità u għalhekk 
jiżdied il-valur miżjud Ewropew tagħha, 
jenħtieġ li jkunu eliġibbli l-miżuri li 
jibdew mill-1 ta' Frar 2020 li jkunu 
relatati mal-mitigazzjoni tal-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi tal-COVID-
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19. 
Or. en

Emenda 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza tipprovdi mod kif jiġi 
mmodernizzat il-baġit tal-UE permezz ta' 
investimenti fi proġetti innovattivi li 
jipprovdu opportunitajiet ġodda għall-
ġenerazzjonijiet futuri.

Or. en

Emenda 326
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jenħtieġ li l-objettiv speċifiku tal-
Faċilità jkun li tipprovdi appoġġ 
finanzjarju bil-għan li jintlaħqu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u tal-
investimenti stabbiliti fil-pjanijiet tal-
irkupru u tar-reżiljenza. Jenħtieġ li dak l-
objettiv speċifiku jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

(15) Jenħtieġ li l-objettiv speċifiku tal-
Faċilità jkun li tipprovdi appoġġ 
finanzjarju bil-għan li jintlaħqu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi ta' 
tranżizzjoni u tal-investimenti stabbiliti fil-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza u tat-
tranżizzjoni klimatika. Jenħtieġ li dak l-
objettiv speċifiku jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati u mal-awtoritajiet 
ambjentali u l-komunità xjentifika.

Or. en

Emenda 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jenħtieġ li l-objettiv speċifiku tal-
Faċilità jkun li tipprovdi appoġġ 
finanzjarju bil-għan li jintlaħqu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u tal-
investimenti stabbiliti fil-pjanijiet tal-
irkupru u tar-reżiljenza. Jenħtieġ li dak l-
objettiv speċifiku jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

(15) Jenħtieġ li l-objettiv speċifiku tal-
Faċilità jkun li tipprovdi appoġġ 
finanzjarju bil-għan li jintlaħqu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u tal-
investimenti baġitarji, kredibbli u li jħallu 
qligħ stabbiliti fil-pjanijiet tal-irkupru u 
tar-reżiljenza. Jenħtieġ li dak l-objettiv 
speċifiku jiġi segwit f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jenħtieġ li l-objettiv speċifiku tal-
Faċilità jkun li tipprovdi appoġġ 
finanzjarju bil-għan li jintlaħqu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u tal-
investimenti stabbiliti fil-pjanijiet tal-
irkupru u tar-reżiljenza. Jenħtieġ li dak l-
objettiv speċifiku jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

(15) Jenħtieġ li l-objettiv speċifiku tal-
Faċilità jkun li tipprovdi appoġġ 
finanzjarju bil-għan li jintlaħqu l-istadji 
importanti ċari u l-miri tar-riformi li 
jsaħħu t-tkabbir u tal-investimenti 
sostenibbli stabbiliti fil-pjanijiet tal-irkupru 
u tar-reżiljenza. Jenħtieġ li dak l-objettiv 
speċifiku jiġi segwit f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Jenħtieġ li l-Faċilità ma 
tappoġġjax proġetti li jkunu parti minn 
pjanijiet ta' investiment strateġiku ta' 
pajjiżi terzi jew minn nefqa baġitarja 
nazzjonali regolari.

Or. en
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Emenda 330
Mauri Pekkarinen

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Huwa importanti li l-appoġġ 
finanzjarju mill-Faċilità jiġi pprovdut 
b'mod li jiżgura kundizzjonijiet ekwi fis-
Suq Uniku.

Or. en

Emenda 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Sabiex tiġi ppreservata l-integrità 
tas-Suq Uniku u jiġi promoss l-
approfondiment tiegħu, jenħtieġ li l-
Faċilità tagħti prijorità lil proġetti li 
jappoġġjaw dawn l-objettivi. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li l-Faċilità ma tappoġġjax 
proġetti li jkunu ta' ħsara għas-Suq 
Uniku kollu kemm hu.

Or. en

Emenda 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
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implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkunu 
konsistenti mal-prinċipju tal-valur miżjud 
Ewropew u mal-prinċipju tal-
addizzjonalità. Sabiex tingħata spinta lill-
azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, tal-Aġenda Diġitali, 
tal-Istrateġija industrijali u għall-SMEs, 
tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, tal-
Garanzija għat-Tfal u tal-Garanzija għaż-
Żgħażagħ, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi 
wkoll miżuri li huma rilevanti taħt is-sitt 
oqsma ta' politika identifikati f'dan ir-
Regolament. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li mill-inqas 37 % tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza jkun 
iddedikat għall-integrazzjoni tal-
azzjonijiet klimatiċi, b'mill-inqas 20 % tal-
pjan jikkontribwixxi għall-pilastru tat-
tranżizzjoni ekoloġika. Mill-inqas 20 % ta' 
kull pjan għandu jikkontribwixxi għall-
investiment f'teknoloġiji, infrastruttura u 
proċessi diġitali u mill-inqas 20 % tal-
ammont ta' kull pjan għandu 
jikkontribwixxi biex jiġi indirizzat ir-
riskju ta' ħsara dejjiema lill-prospetti tas-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ u lill-
benesseri ġenerali tagħhom permezz ta' 
soluzzjonijiet komprensivi ta' impjieg, 
edukazzjoni u ħiliet u rispons immirat 
għaż-żgħażagħ. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkunu 
konsistenti mal-Istrateġija tal-UE dwar l-
Ugwaljanza bejn il-Ġeneri għall-2020-
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2025. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mad-dmir li jiġu rrispettati u promossi l-
valuri mnaqqxa fl-Artikolu 2 tat-TUE. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom jikkontribwixxu għall-
konverġenza u għat-tnaqqis tad-differenzi 
reġjonali u f'dan is-sens il-proġetti Pan-
Ewropej huma partikolarment imħeġġa.

Or. en

Emenda 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-oqsma ta' 
politika prijoritarji Ewropej, mal-impenji 
tal-Unjoni fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi, 
u jqis l-isfidi u l-prijoritajiet speċifiċi 
għall-pajjiż kif identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew tal-2020, mal-
programmi nazzjonali ta' riforma, mal-
pjanijiet nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, 
mal-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif 
ukoll mal-ftehimiet ta' sħubija u mal-
programmi operazzjonali adottati fil-qafas 
tal-fondi tal-Unjoni. Jenħtieġ li bil-miżuri 
jkun possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. Skont l-Artikolu 33 tar-
Regolament (UE 2018/1999, il-Faċilità 
tista' tintuża wkoll biex tappoġġja 
azzjonijiet fl-ambitu tal-mekkaniżmu ta' 
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jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

finanzjament tal-Enerġija rinnovabbli tal-
Unjoni. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni u jikkonformaw mal-prinċipju ta' 
"la tagħmilx ħsara sinifikanti" stabbilit 
fir-Regolament (UE) 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli, u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2019/2088 [ir-Regolament dwar it-
Tassonomija tal-UE]; u f'konformità 
mar-regoli tiegħu dwar il-protezzjoni tad-
data. Jenħtieġ li l-Faċilità ma tintużax 
sabiex tappoġġja attivitajiet identifikati 
fil-lista ta' esklużjoni msemmija f'dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
mill-inqas 50 % tal-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza jkun iddedikat għall-
integrazzjoni tal-objettivi klimatċi u ta' 
objettivi ta' sostenibbiltà ambjentali 
oħrajn, b'mod partikolari l-preservazzjoni 
tal-bijodiversità. Jenħtieġ li t-Tassonomija 
tal-UE tintuża biex tiġi intraċċata l-
implimentazzjoni ta' tali objettivi globali. 

Or. en

Emenda 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew u mal-programmi nazzjonali ta' 
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riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi 
operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi 
tal-Unjoni. Sabiex tingħata spinta lill-
azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-Aġenda 
Diġitali, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi 
wkoll miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. 
Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-
twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-
klima u fl-aġġornamenti tagħhom. L-
attivitajiet appoġġati kollha jenħtieġ li 
jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet 
klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni.

riforma.

Or. en

Emenda 335
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti, rilevanti, effettiv u effiċjenti 
għall-irkupru u r-reżiljenza. Jenħtieġ li l-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun 
konsistenti mal-isfidi u mal-prijoritajiet 
speċifiċi għall-pajjiż kif identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, mal-
programmi nazzjonali ta' riforma, mal-
pjanijiet nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, 
mal-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif 
ukoll mal-ftehimiet ta' sħubija u mal-
programmi operazzjonali adottati fil-qafas 
tal-fondi tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-pjanijiet għall-irkupru u r-
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Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

reżiljenza jkunu konsistenti mal-prinċipju 
tal-valur miżjud Ewropew. Sabiex tingħata 
spinta lill-azzjonijiet li jaqgħu fil-
prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, 
tal-Aġenda Diġitali, tal-Istrateġija 
industrijali u għall-SMEs, tal-Aġenda 
Ewropea għall-Ħiliet, tal-Garanzija għat-
Tfal u tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, 
jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri 
li huma rilevanti taħt is-sitt oqsma ta' 
politika identifikati f'dan ir-Regolament. 
L-attivitajiet appoġġati kollha jenħtieġ li 
jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet 
klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni. Jenħtieġ 
li mill-inqas 30 % tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza jkun iddedikat 
għall-appoġġ ta' objettivi ambjentali skont 
l-Artikolu 9, u tal-attivitajiet skont l-
Artikoli 10(1), 11, 12, 13, 14 u 15 tar-
Regolament (UE) 2020/852, u li s-70 % li 
jifdal minn kull pjan għandu japplika l-
prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" u l-Artikolu 10(2) tar-
Regolament (UE) 2020/852. Jenħtieġ li l-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jkunu konsistenti mal-Istrateġija tal-UE 
dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri għall-
2020-2025.

Or. en

Emenda 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti, rilevanti, effettiv u effiċjenti 
għall-irkupru u r-reżiljenza. Jenħtieġ li l-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jkun 
konsistenti mal-prijoritajiet ta' politika fit-



PE655.953v01-00 142/327 AM\1211941MT.docx

MT

identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

tul tal-Unjoni, mal-isfidi u mal-prijoritajiet 
kif identifikati, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali u tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli, fil-programmi 
nazzjonali ta' riforma, fil-pjanijiet 
nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif ukoll fil-
ftehimiet ta' sħubija, fil-programmi 
operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi 
tal-Unjoni u/jew f'azzjonijiet relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt u l-politiki tal-
Unjoni. Sabiex tingħata spinta lill-
azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, tal-Aġenda Diġitali, 
tal-Istrateġija industrijali u għall-SMEs, 
tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, tal-
Garanzija għat-Tfal u tal-Garanzija għaż-
Żgħażagħ, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi 
wkoll miżuri koerenti, komplementari u 
koordinati li huma rilevanti taħt is-sitt 
oqsma ta' politika identifikati f'dan ir-
Regolament. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li mill-inqas 40 % tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza jiġi 
ddedikat għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet 
klimatiċi u tal-bijodiversità u tal-objettivi 
dwar is-sostenibbiltà ambjentali. Jenħtieġ 
li l-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jkunu konsistenti mal-Istrateġija tal-UE 
dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri għall-
2020-2025, u b'mod speċifiku jindirizzaw 
l-inugwaljanzi, inklużi l-miri u l-
indikaturi biex jinkiseb il-progress soċjali.
(1 Il-kliem "sfidi u mal-prijoritajiet kif 
identifikati, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali u tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma, fil-pjanijiet nazzjonali tal-enerġija 
u tal-klima, fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
ġusta, kif ukoll fil-ftehimiet ta' sħubija, fil-
programmi operazzjonali adottati fil-qafas 
tal-fondi tal-Unjoni u/jew f'azzjonijiet 
relatati mal-implimentazzjoni tad-dritt u l-
politiki tal-Unjoni." japplika għat-test 
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kollu.
2. Il-kliem "jenħtieġ li mill-inqas 40 % tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza jiġi 
ddedikat għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet 
klimatiċi u tal-bijodiversità u l-objettivi 
dwar is-sostenibbiltà ambjentali" japplika 
għat-test kollu.)

Or. en

Emenda 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi 
operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi 
tal-Unjoni. Sabiex tingħata spinta lill-
azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-Aġenda 
Diġitali, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi 
wkoll miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. 
Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-
twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet 
appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti 
b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi u 

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri 
li huma rilevanti għat-tkabbir 
ekonomikament sostenibbli. Jenħtieġ li 
bil-miżuri jkun possibbli t-twettiq rapidu 
tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom.
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ambjentali tal-Unjoni.
Or. en

Emenda 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi permezz ta' 
pjan koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-programmi 
nazzjonali ta' riforma u mal-programmi 
operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li bil-miżuri tkun 
possibbli l-kisba sostenibbli tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati u fl-
aġġornamenti tagħhom.

Or. en

Emenda 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-prijoritajiet 
kif identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-orjentazzjonijiet strateġiċi 
dwar ir-riformi u l-investimenti pubbliċi 
diskussi bejn il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, tal-Aġenda Diġitali u tal-
Istrateġija Industrijali, jenħtieġ li l-pjan 
jistabbilixxi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali kif 
ukoll sabiex jittejbu l-kundizzjonijiet għat-
tisħiħ tar-reżiljenza fl-indirizzar tal-
impatti globali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li r-riformi u l-
investimenti jikkontribwixxu wkoll għat-
tnaqqis tal-asimmetriji u jrawmu l-
konverġenza u l-koeżjoni bejn l-Istati 
Membri u fi ħdanhom.

Or. en
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Emenda 340
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. Il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu 
jirrispetta wkoll il-prinċipju tal-
addizzjonalità tal-finanzjament tal-Unjoni 
u jappoġġja proġetti li jiġġeneraw valur 
miżjud Ewropew ċar. Sabiex tingħata 
spinta lill-azzjonijiet li jaqgħu fil-
prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u 
tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li l-pjan 
jistabbilixxi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. 
Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-
twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet 
appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti 
b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi, tal-
bijodiversità u ambjentali tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 341
Marc Angel
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkunu 
konsistenti mal-prinċipju tal-valur miżjud 
Ewropew, filwaqt li jirrispettaw ukoll id-
drittijiet fundamentali u l-valuri tal-
Unjoni, jiġifieri kif imnaqqxa fl-
Artikolu 2 tat-TFUE. Sabiex tingħata 
spinta lill-azzjonijiet li jaqgħu fil-
prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u 
tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li l-pjan 
jistabbilixxi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. 
Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-
twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet 
appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti 
b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali ġusti. Jenħtieġ li bil-miżuri jkunu 
possibbli t-tnaqqis tal-emissjonijiet, it-
twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom. Filwaqt li jiġi 
żgurat li l-kostijiet tal-miżuri ma jżidux il-
piż fuq dawk l-Istati Membri li huma 
f'riskju ta' faqar enerġetiku u ekonomiku, 
l-attivitajiet appoġġati kollha jenħtieġ li 
jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet 
diġitali, klimatiċi u sostenibbli tal-Unjoni.
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(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. Il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu 
jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. L-investiment relatat mal-
esplorazzjoni, il-produzzjoni, l-
ipproċessar, id-distribuzzjoni, il-ħażna, it-
trasport, it-trażmissjoni jew il-
kombustjoni tal-fjuwils fossili għandu 
jkun eskluż.
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(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
pjan jistabbilixxi miżuri fl-oqsma tal-
edukazzjoni u tal-kultura, li 
jikkontribwixxu b'mod konsiderevoli 
għar-reżiljenza ekonomika u soċjali. 
Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-
twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet 
appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti 
b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni.
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(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi sostenibbli u 
proġetti ta' investiment pubbliku permezz 
ta' pjan koerenti għall-irkupru u r-
reżiljenza. Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun konsistenti mal-
programmi nazzjonali ta' riforma u ta' 
investiment, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Unjoni, bħall-
Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Ftehim ta' 
Pariġi, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
tan-Nazzjonijiet Uniti, it-tranżizzjoni 
ġusta lejn ekonomija newtrali f'termini ta' 
emissjonijiet tal-karbonju sa mhux aktar 
tard mill-2050, l-Istrateġija dwar l-
Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-Aġenda 
Diġitali, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi 
wkoll miżuri li permezz tagħhom ikun 
possibbli t-twettiq rapidu u effettiv tal-miri, 
tal-objettivi u tal-kontribuzzjonijiet li 
huma rilevanti għal dawn il-prijoritajiet. 
L-attivitajiet appoġġati kollha jenħtieġ li 
jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet 
klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni u 
f'allinjament sħiħ mal-prinċipju ta' "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti".
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(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, bħall-
indirizzar tad-differenza diġitali bejn il-
ġeneri, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi wkoll 
miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. 
Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-
twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet 
appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti 
b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni. Bl-istess mod, 
jenħtieġ li l-attivitajiet kollha appoġġjati 
jkunu konformi bis-sħiħ mal-Istrateġija 
tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 
għall-2020-2025.
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(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. Il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu 
jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, mal-pjanijiet tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri kif ukoll mal-
ftehimiet ta' sħubija u mal-programmi 
operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi 
tal-Unjoni. Sabiex tingħata spinta lill-
azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-
Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri, tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-
Aġenda Diġitali, jenħtieġ li l-pjan 
jistabbilixxi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali, bħall-indirizzar tad-differenza 
diġitali bejn il-ġeneri. Jenħtieġ li bil-
miżuri jkun possibbli t-twettiq rapidu tal-
miri, tal-objettivi u tal-kontribuzzjonijiet 
stabbiliti fil-pjanijiet nazzjonali integrati 
għall-enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet ta' ugwaljanza, klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 348
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, inkluża l-adeżjoni maż-żona 
tal-euro tal-Istati Membri li ntrabtu li 
jissieħbu, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
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Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-programmi 
nazzjonali ta' riforma, mal-pjanijiet 
nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, mal-
pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif ukoll 
mal-ftehimiet ta' sħubija u mal-programmi 
operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi 
tal-Unjoni. Sabiex tingħata spinta lill-
azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, 
jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri 
li huma rilevanti għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri 
jkun possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. Huwa 
tal-akbar importanza li l-pjan għall-
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reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

irkupru u r-reżiljenza jkun konsistenti mal-
isfidi u mal-prijoritajiet speċifiċi għall-
pajjiż kif identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew.  Jenħtieġ li l-pjan 
ikun konsistenti wkoll mal-programmi 
nazzjonali ta' riforma, mal-pjanijiet 
nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, mal-
pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif ukoll 
mal-ftehimiet ta' sħubija u mal-programmi 
operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi 
tal-Unjoni. Sabiex tingħata spinta lill-
azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, 
jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri 
li huma rilevanti għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri 
jkun possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 351
Marek Belka

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi kif ukoll 
proġetti ta' investiment pubbliku u privat 
permezz ta' pjan koerenti għall-irkupru u r-
reżiljenza. Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
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tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi, ambjentali u diġitali 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi li jsaħħu t-
tkabbir u proġetti ta' investiment pubbliku 
sostenibbli permezz ta' pjan koerenti għall-
irkupru u r-reżiljenza. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun allinjat 
mal-isfidi u mal-prijoritajiet speċifiċi għall-
pajjiż kif identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, mal-programmi 
nazzjonali ta' riforma, mal-pjanijiet 
nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, mal-
pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif ukoll 
mal-ftehimiet ta' sħubija u mal-programmi 
operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi 
tal-Unjoni. Sabiex tingħata spinta lill-
azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, 
jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri 
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rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

li huma rilevanti għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri 
jkun possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjanijiet annwali 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkunu jinkludu 
miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku permezz 
ta' strateġija koerenti għall-irkupru u r-
reżiljenza. Jenħtieġ li l-pjanijiet annwali 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkunu 
konsistenti mal-isfidi u mal-prijoritajiet 
speċifiċi għall-pajjiż kif identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, mal-
programmi nazzjonali ta' riforma, mal-
pjanijiet nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, 
mal-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif 
ukoll mal-ftehimiet ta' sħubija u mal-
programmi operazzjonali adottati fil-qafas 
tal-fondi tal-Unjoni. Sabiex tingħata spinta 
lill-azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-Aġenda 
Diġitali, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi 
wkoll miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. 
Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-
twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet 
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jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti 
b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 354
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi operazzjonali 
adottati fil-qafas tal-fondi tal-Unjoni. 
Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li 
l-pjan jistabbilixxi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li bil-miżuri jkun 
possibbli t-twettiq rapidu tal-miri, tal-
objettivi u tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti 
fil-pjanijiet nazzjonali integrati għall-
enerġija u l-klima u fl-aġġornamenti 
tagħhom. L-attivitajiet appoġġati kollha 
jenħtieġ li jiġu segwiti b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. Il-
programmi nazzjonali ta' riforma, il-
pjanijiet nazzjonali tal-enerġija u tal-klima, 
il-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, kif ukoll 
il-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali jridu jaqgħu fil-prijoritajiet 
tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU 
u tal-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li l-pjan 
jistabbilixxi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. 
Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-
twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet 
appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti 
b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni. Jenħtieġ li s-sħab 
soċjali jingħataw il-possibbiltà li jagħtu l-
kontribut tagħhom fi stadju bikri qabel 
ma l-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u 
r-reżiljenza jiġu ppreżentati lill-UE.

Or. en
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Emenda 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Peress li l-gvernijiet lokali u l-
muniċipalitajiet huma l-eqreb taċ-ċittadini 
tagħhom, u għandhom esperjenza diretta 
tal-ħtiġijiet u l-problemi tal-komunitajiet 
u l-ekonomiji lokali tagħhom, dawn jaqdu 
rwol kruċjali fl-irkupru ekonomiku u 
soċjali. Filwaqt li jitqies dan, jenħtieġ li l-
muniċipalitajiet u l-gvernijiet lokali jkunu 
involuti mill-qrib fl-ippjanar u fl-
implimentazzjoni ta' din il-Faċilità, inkluż 
fit-tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza kif ukoll fil-ġestjoni tal-proġetti 
fl-ambitu tal-Faċilità. Sabiex jiġi sfruttat 
bis-sħiħ il-potenzjal tal-muniċipalitajiet u 
tal-gvernijiet lokali fil-kisba tal-irkupru u 
r-reżiljenza, parti sinifikanti tar-riżorsi 
tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
jenħtieġ li tkun iddedikata lilhom, billi 
jinħoloq aċċess dirett għal dawk is-sorsi 
fil-każ tal-muniċipalitajiet u l-gvernijiet 
lokali.

Or. en

Emenda 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Jenħtieġ li l-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza jkunu konsistenti mal-
Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn 
il-Ġeneri għall-2020-2025. Jenħtieġ li l-
pjanijiet ikunu jinkludu taqsima 
transversali għall-ġeneri, li tinkludi, fost 
l-oħrajn, valutazzjonijiet tal-impatt fir-
rigward tal-ġeneri u kontrolli ex post, 
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verifiki abbażi tal-ġeneru u rekwiżiti 
rigward il-bilanċ bejn il-ġeneri u pagi 
ugwali relatati mal-attivitajiet ekonomiċi 
kollha appoġġjati mill-pjanijiet. Jenħtieġ 
li l-Istati Membri jiżguraw ukoll il-ġbir 
tad-data diżaggregata skont il-ġeneri u l-
ibbaġitjar skont il-ġeneru għall-pjanijiet 
nazzjonali. 

Or. en

Emenda 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Permezz ta' att delegat u bbażat 
fuq ir-Regolament (UE) 2020/852 u 
b'rispett tal-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti" skont ir-
Regolament (UE) 2019/2088, il-
Kummissjoni għandha tadotta linji gwida 
għall-valutazzjoni tal-klima u l-
bijodiversità sabiex tgħin lill-Istati 
Membri jiżguraw li kwalunkwe miżura fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ma 
tikkawża ebda ħsara lill-bijodiversità u 
lill-klima u lis-sostenibbiltà ambjentali.

Or. en

Emenda 358
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Jenħtieġ li l-Faċilità ma 
tappoġġjax attivitajiet li jikkawżaw ħsara 
sinifikanti lil kwalunkwe objettiv 
ambjentali fost dawk stabbiliti fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2020/852 
skont l-Artikolu 17 tiegħu.
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Or. en

Emenda 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) Peress li l-gvernijiet lokali u l-
muniċipalitajiet huma l-eqreb taċ-ċittadini 
tagħhom, u għandhom esperjenza diretta 
tal-ħtiġijiet u l-problemi tal-komunitajiet 
u l-ekonomiji lokali tagħhom, dawn jaqdu 
rwol kruċjali fl-irkupru ekonomiku u 
soċjali. Filwaqt li jitqies dan, jenħtieġ li l-
muniċipalitajiet u l-gvernijiet lokali 
jkollhom rwol importanti fl-ippjanar u fl-
implimentazzjoni ta' din il-Faċilità, inkluż 
fit-tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza kif ukoll fil-ġestjoni tal-proġetti 
fl-ambitu tal-Faċilità. Sabiex jiġi sfruttat 
bis-sħiħ il-potenzjal tal-muniċipalitajiet u 
tal-gvernijiet lokali fil-kisba tal-irkupru u 
r-reżiljenza, ċerti sorsi tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza jenħtieġ li jkunu 
ddedikati lilhom, billi jinħoloq aċċess 
dirett għal dawk is-sorsi fil-każ tal-
muniċipalitajiet u l-gvernijiet lokali.

Or. en

Emenda 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) Permezz ta' att delegat u bbażat 
fuq ir-Regolament (UE) 2020/852 u 
b'rispett tal-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti" skont ir-
Regolament (UE) 2019/2088, il-
Kummissjoni għandha tadotta 



AM\1211941MT.docx 163/327 PE655.953v01-00

MT

metodoloġija ta' rintraċċar sabiex tintegra 
l-azzjonijiet klimatiċi u għall-bijodiversità 
u l-objettivi ta' sostenibbiltà ambjentali 
sabiex tgħin lill-Istati Membri jfasslu, 
jimplimentaw u jintraċċaw il-kontribut 
tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għall-objettivi klimatiċi u tal-bijodiversità 
tal-UE u tal-Istat Membru rispettiv.

Or. en

Emenda 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) F'dawk l-Istati Membri fejn l-UE 
tiddetermina l-eżistenza ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati tal-istat tad-dritt, u 
sussegwentement tiddeċiedi li tissospendi 
t-trasferiment tal-fondi tal-Unjoni lill-
gvern ta' dak l-Istat Membru, jenħtieġ li l-
Fond għall-Irkupru u r-Reżiljenza jkun 
magħmul disponibbli permezz ta' ġestjoni 
diretta mill-Kummissjoni, lill-gvernijiet 
reġjonali u lokali, lill-impriżi u lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għal 
proġetti ddefiniti u implimentati 
minnhom.

Or. en

Emenda 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 16c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16c) Permezz ta' att delegat u bbażat 
fuq l-Istrateġija tal-UE dwar l-
Ugwaljanza bejn il-Ġeneri għall-2020-
2025, il-Kummissjoni għandha tadotta 
metodoloġija ta' rintraċċar sabiex tintegra 
l-azzjonijiet u l-objettivi dwar il-ġeneri 
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sabiex tgħin lill-Istati Membri jfasslu, 
jimplimentaw u jintraċċaw il-kontribut 
tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għall-objettivi dwar il-ġeneri tal-UE u tal-
Istat Membru rispettiv.

Or. en

Emenda 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16c) Jenħtieġ li l-miżuri li jinsabu fil-
pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza jkunu konsistenti wkoll mad-
dmir li jiġu rrispettati u promossi l-valuri 
mnaqqxa fl-Artikolu 2 tat-TUE.

Or. en

Emenda 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 16d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16d) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiżguraw li l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra jiġu 
kkonsultati meta jiġu abbozzati l-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza. Jenħtieġ li 
sabiex jittejbu l-konsistenza u r-rilevanza 
tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab 
soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħra jingħataw il-possibbiltà li jagħtu l-
kontribut tagħhom fi stadju bikri qabel 
ma l-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jiġu ppreżentati uffiċjalment lill-UE. L-
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awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab 
soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħra għandhom jiġu kkonsultati 
preferibbilment mhux aktar tard minn 
tliet xhur qabel il-preżentazzjoni uffiċjali 
tal-abbozz tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza mill-Istat Membru. L-
awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab 
soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħra għandhom jiġu kkonsultati skont ir-
regoli u l-prattiki nazzjonali. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom 
jispjegaw kif tqies il-kontribut tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, tas-sħab 
soċjali, tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u ta' partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħra u, jekk il-partijiet ikkonċernati 
jkunu jixtiequ dan, l-opinjonijiet tagħhom 
se jiġu mehmuża mal-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma jew, fejn xieraq, 
mal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza.

Or. en

Emenda 365
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fejn Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew abbażi tal-Artikolu 12 
tar-Regolament (UE) 472/201311, jew ikun 
soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/200212, jenħtieġ li jkun possibbli li d-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
jiġu applikati għall-Istat Membru 
kkonċernat, fir-rigward tal-isfidi u l-
prijoritajiet, soġġetti għall-miżuri 
stabbiliti skont dan ir-regolament

imħassar

__________________
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11 ĠU L 140, 27.5.2013.
12 ĠU L 53, 23.2.2002.

Or. fr

Emenda 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fejn Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew abbażi tal-Artikolu 12 
tar-Regolament (UE) 472/201311, jew ikun 
soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/200212, jenħtieġ li jkun possibbli li d-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
jiġu applikati għall-Istat Membru 
kkonċernat, fir-rigward tal-isfidi u l-
prijoritajiet, soġġetti għall-miżuri 
stabbiliti skont dan ir-regolament

imħassar

__________________
11 ĠU L 140 of 27.5.2013.
12 ĠU L 53 of 23.2.2002.

Or. en

Emenda 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fejn Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew abbażi tal-Artikolu 12 
tar-Regolament (UE) 472/201311, jew ikun 
soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/200212, jenħtieġ li jkun possibbli li d-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 

imħassar
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jiġu applikati għall-Istat Membru 
kkonċernat, fir-rigward tal-isfidi u l-
prijoritajiet, soġġetti għall-miżuri 
stabbiliti skont dan ir-regolament
__________________
11 ĠU L 140 of 27.5.2013.
12 ĠU L 53 of 23.2.2002.

Or. en

Emenda 368
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fejn Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew abbażi tal-Artikolu 12 
tar-Regolament (UE) 472/201311, jew ikun 
soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/200212, jenħtieġ li jkun possibbli li d-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jiġu 
applikati għall-Istat Membru kkonċernat, 
fir-rigward tal-isfidi u l-prijoritajiet, 
soġġetti għall-miżuri stabbiliti skont dan 
ir-regolament

(17) Fejn Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew abbażi tal-Artikolu 12 
tar-Regolament (UE) 472/201311, jew ikun 
soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/200212, id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament għandhom japplikaw 
irrispettivament mill-Istat Membru 
kkonċernat, fir-rigward tal-isfidi u l-
prijoritajiet identifikati fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni approvati mill-Kummissjoni.

__________________ __________________
11 ĠU L 140 of 27.5.2013. 11 ĠU L 140 of 27.5.2013.
12 ĠU L 53 of 23.2.2002. 12 ĠU L 53 of 23.2.2002.

Or. en

Emenda 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
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pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri u sabiex jissaħħaħ id-
djalogu bejn l-Istituzzjonijiet tal-Unjoni u 
biex jiġu żgurati trasparenza akbar u 
obbligu ta' rendikont demokratiku fid-
djalogu ekonomiku, jenħtieġ li l-Kunsill u 
l-Parlament Ewropew ikunu jistgħu 
jiddiskutu, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, orjentazzjonijiet strateġiċi dwar 
ir-riformi u l-investimenti pubbliċi għall-
UE kollha kemm hi filwaqt li jitqies l-istat 
tal-irkupru, tar-reżiljenza u tal-kapaċità ta' 
aġġustament fl-Unjoni. Jenħtieġ li dawn l-
orjentazzjonijiet strateġiċi jikkontribwixxu 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru, jimmitigaw l-impatt ekonomiku 
u soċjali tal-kriżi, u jikkontribwixxu biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali. Sabiex tkun żgurata evidenza 
xierqa, jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun 
ibbażata fuq l-informazzjoni strateġika u 
analitika tal-Kummissjoni disponibbli fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew u, meta 
tkun disponibbli, fuq il-bażi tal-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
pjanijiet fis-snin preċedenti.

Or. en

Emenda 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
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fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel l-informazzjoni kollha rilevanti 
disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-
Kunsill fl-istess ħin u b'termini ugwali. 
Jenħtieġ li fil-kumitati rilevanti tal-PE jsir 
djalogu dwar l-Irkupru u r-Reżiljenza 
mfassal skont id-djalogu monetarju 
eżistenti sabiex jiġu żgurati trasparenza u 
obbligu ta' rendikont.

Or. en

Emenda 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill u l-
Parlament Ewropew ikunu jistgħu 
jiddiskutu, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tagħmel l-informazzjoni kollha rilevanti, 
inklużi abbozzi tal-pjanijiet ippreżentati 
mill-Istati Membri lill-Kummissjoni, 
disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-
Kunsill fl-istess ħin u b'termini ugwali.

Or. en
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Emenda 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu jistgħu 
jiddiskutu, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata, 
fost l-oħrajn, fuq l-informazzjoni 
strateġika u analitika tal-Kummissjoni 
disponibbli fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew u, meta tkun disponibbli, fuq il-
bażi tal-informazzjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-snin 
preċedenti. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tagħmel l-informazzjoni kollha rilevanti 
disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-
Kunsill minnufih, fl-istess ħin u b'termini 
ugwali.

Or. en

Emenda 373
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
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u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti. L-Istati Membri 
madankollu se jkollhom l-opportunità li 
jżidu elementi ġodda mal-pjanijiet għall-
irkupru li s-Semestru Ewropew ma fihx.

Or. fr

Emenda 374
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu jistgħu 
jiddiskutu, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti. Jenħtieġ li l-
informazzjoni kollha ssir disponibbli 
kemm għall-Parlament Ewropew kif ukoll 
għall-Kunsill b'termini ugwali.

Or. en

Emenda 375
Sirpa Pietikäinen
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Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza, 
tat-tranżizzjoni klimatika u tal-kapaċità ta' 
aġġustament fl-Unjoni. Sabiex tkun żgurata 
evidenza xierqa, jenħtieġ li din id-
diskussjoni tkun ibbażata fuq l-
informazzjoni strateġika u analitika tal-
Kummissjoni disponibbli fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti u l-progress fil-pjanijiet 
nazzjonali ta' tranżizzjoni.

Or. en

Emenda 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill u l-
Parlament Ewropew ikunu jistgħu 
jiddiskutu, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
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snin preċedenti.
Or. en

Emenda 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill u l-
Parlament Ewropew ikunu jistgħu 
jiddiskutu l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
miġbura mill-Kummissjoni u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

Or. en

Emenda 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Pjanijiet tagħhom għall-Irkupru u r-
Reżiljenza u fil-proposta ta' riformi u 
investimenti, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jqisu l-Artikolu 107 tat-TFUE u l-qafas 
ta' għajnuna mill-Istat u r-restrizzjonijiet 
tiegħu. Il-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern u r-regoli tiegħu dwar il-
kompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat 
huma għall-benefiċċju tal-konsumaturi u 
n-negozji Ewropej u huma meħtieġa biex 
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jiġu evitati distorsjonijiet bla bżonn tal-
kompetizzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
għalhekk tkompli twettaq ir-rwol tagħha 
skont it-Trattati biex tiżgura 
kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern.

Or. en

Emenda 379
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-
Faċilità f'dak li għandu x'jaqsam mal-
appoġġ finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ 
finanzjarju mhux ripagabbli). Jenħtieġ li 
l-kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda allokazzjoni ġeografika.

Emenda 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni (19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
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finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Matul l-2021 u l-2022, 
jenħtieġ li l-kontribuzzjoni massima tkun 
ikkalkolata fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-
invers tal-prodott domestiku gross (PDG) 
per capita u r-rata tal-qgħad relattiva ta' 
kull Stat Membru għas-snin 2015-2019. 
Matul l-2023 u l-2024, jenħtieġ li dik il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima tkun 
ikkalkulata fuq il-bażi tal-popolazzjoni, il-
PDG invers, ir-rata tal-qgħad relattiva ta' 
kull Stat Membru għas-snin 2015-2019 u 
t-telf kumulattiv fil-PDG reali osservat 
matul il-perjodu 2020-2021 meta mqabbel 
mal-2019.

Or. en

Emenda 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Matul l-2021 u l-2022, 
jenħtieġ li l-kontribuzzjoni massima tkun 
ikkalkolata fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-
invers tal-prodott domestiku gross (PDG) 
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u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

per capita u r-rata tal-qgħad relattiva ta' 
kull Stat Membru fl-2020. Matul l-2023 u 
l-2024, jenħtieġ li dik il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima tiġi kkalkulata fuq il-
bażi tal-popolazzjoni, it-telf perċentwali 
kumulattiv fil-PDG per capita u r-rata tal-
qgħad relattiva medja osservata matul il-
perjodu mill-2020 sal-2022, meta mqabbel 
mal-2019.

Or. en

Emenda 382
Engin Eroglu

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-
Faċilità f'dak li għandu x'jaqsam mal-
appoġġ finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ 
finanzjarju mhux ripagabbli). Jenħtieġ li 
l-kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

(19) Sabiex iżommu l-periklu morali 
baxx, jenħtieġ li l-Istati Membri ma 
jirċievu l-ebda ħlas ta' trasferiment, iżda 
jirċievu biss self, li l-ammont tiegħu jiġi 
kkalkolat abbażi tal-popolazzjoni u ċ-ċifri 
ewlenin relatati mal-COVID-19 bħal 
każijiet ta' mard, rati ta' mwiet, u l-
iżvilupp tal-PDG u l-qgħad minn 
Frar 2020, iżda bl-ebda mod ma 
jippremjaw nuqqas ta' riformi preċedenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta, 100 % (il-Kummissjoni) u 70 % (il-Kunsill u l-Parlament) tal-fondi se jiġu 
allokati abbażi ta' data li tħares lura. Se jiġu kkumpensati, pereżempju, livelli għolja ta' 
qgħad preċedenti u b'hekk il-pajjiżi li fl-aħħar snin ma implimentawx ir-riformi u ma 
segwewx ir-rakkomandazzjonijiet tas-Semestru Ewropew.

Emenda 383
Frances Fitzgerald



AM\1211941MT.docx 177/327 PE655.953v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita, 
ir-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru u t-telf fil-PDG reali osservat 
matul l-2020 u bit-telf kumulattiv fil-PDG 
reali osservat matul il-perjodu 2020-2021.

Or. en

Emenda 384
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
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u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru, u l-progress f'termini ta' 
pjanijiet nazzjonali ta' tranżizzjoni 
approvati mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 385
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru għall-ħames snin qabel l-
allokazzjoni tal-fondi u dan sal-2024.

Or. fr

Emenda 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi li jtejbu t-tkabbir u l-
investimenti sostenibbli inklużi fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa xieraq li 
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finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

tiġi stabbilita kontribuzzjoni finanzjarja 
massima li tkun għad-dispożizzjoni 
tagħhom fil-qafas tal-Faċilità f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-appoġġ finanzjarju 
(jiġifieri l-appoġġ finanzjarju mhux 
ripagabbli). Jenħtieġ li l-kontribuzzjoni 
massima tkun ikkalkolata fuq il-bażi tal-
popolazzjoni, l-invers tal-prodott 
domestiku gross (PDG) per capita, ir-rata 
tal-qgħad relattiva ta' kull Stat Membru u t-
tnaqqis tal-PDG fl-2019-2020.

Or. en

Emenda 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita, 
is-sostenibbiltà tad-dejn sovran, u r-rata 
tal-qgħad relattiva ta' kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan annwali għall-irkupru u r-reżiljenza, 
huwa xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

Or. en

Emenda 389
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-konsegwenzi soċjoekonomiċi 
tal-pandemija x'aktarx li jkunu mqassma 
b'mod mhux uniformi madwar ir-reġjuni 
u t-territorji minħabba d-disparitajiet 
ekonomiċi u soċjali, il-potenzjal ta' 
kompetittività diverġenti, il-grad ta' 
dipendenza mit-turiżmu, mis-servizzi ta' 
kuntatt dirett mal-klijenti jew minn 
servizzi li ma jistgħux isiru mill-bogħod. 
Dan jinvolvi riskju ta' tkabbir tad-
disparitajiet reġjonali u territorjali fl-
Istati Membri, b'mod li jaggrava x-xejriet 
diverġenti bejn ir-reġjuni inqas żviluppati 
u dawk aktar żviluppati, bejn il-periferiji 
soċjali u l-bqija taż-żoni urbani kif ukoll 
bejn xi żoni urbani u żoni rurali. Filwaqt 
li jitqies l-impatt tar-rata medja tal-qgħad 
fuq il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
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kull Stat Membru fl-ambitu tal-Faċilità, 
jenħtieġ li tingħata prijorità lir-reġjuni u 
t-territorji bl-ogħla rata ta' qgħad, sabiex 
jiġu mmitigati l-impatti soċjoekonomiċi 
tal-pandemija u jiġi ffaċilitat l-irkupru 
ekonomiku.

Or. en

Emenda 390
Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Filwaqt li jiġi rikonoxxut li 
allokazzjoni ġusta tal-fondi ma ntużatx 
bil-potenzjal kollu tagħha billi r-rata tal-
qgħad użata fil-metodoloġija stabbilita fl-
Anness I ma ġietx aġġustata biex tirrifletti 
flussi migratorji interni relatati mal-forza 
tax-xogħol bejn l-Istati Membri li 
finalment jaffettwa r-rati tal-popolazzjoni 
u tal-qgħad tal-Istati Membri b'mod li ma 
jirriflettix is-sitwazzjoni soċjoekonomika 
reali b'mod partikolari fl-Istati Membri li 
kellhom flussi migratorji negattivi, u 
b'hekk dan naqqas il-fondi riċevibbli.

Or. en

Emenda 391
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Sabiex jiġi żgurat li l-Istati 
Membri jiffinanzjaw biss prijoritajiet 
politiċi attwali li jiġġeneraw impatt 
ekonomiku pożittiv fit-tul, dawn jenħtieġ 
li jkollhom interess proprju. Għalhekk, l-
Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa 
jikkofinanzjaw nefqa fl-ambitu ta' din il-
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Faċilità b'rata ta' 20 %.
Or. en

Emenda 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza 
mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. 
Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-
proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru 
jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux iktar tard mit-30 ta' 
April, bħala anness separat tal-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni rapida, jenħtieġ li l-Istat 
Membru jippreżenta l-abbozz tal-pjan 
flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena li 
ġejja fil-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza 
mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. 
Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-
proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru 
jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux iktar tard mit-30 ta' 
April, bħala anness separat tal-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni rapida, jenħtieġ li l-Istat 
Membru jippreżenta l-abbozz tal-pjan 
flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena li 
ġejja fil-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel. 
Għat-tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jagħmlu użu mill-Istrument 
ta' Appoġġ Tekniku f'konformità mar-
Regolament (UE) XX/SS [li jistabbilixxi l-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku].

Or. en

Emenda 393
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza 
mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. 
Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza 
mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. 
Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-
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proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru 
jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux iktar tard mit-30 ta' 
April, bħala anness separat tal-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni rapida, jenħtieġ li l-Istat 
Membru jippreżenta l-abbozz tal-pjan 
flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena li 
ġejja fil-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel.

proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru 
jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux iktar tard mit-30 ta' 
April, bħala anness separat tal-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni rapida, jenħtieġ li l-Istat 
Membru jippreżenta l-abbozz tal-pjan li 
jibda mill-15 ta' Ottubru tas-sena ta' 
qabel. Fil-każ tal-Istati Membri taż-żona 
tal-euro, jenħtieġ li jiġi ppreżentat abbozz 
ta' pjan flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-
sena sussegwenti.

Or. en

Emenda 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza 
mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. 
Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-
proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru 
jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux iktar tard mit-30 ta' 
April, bħala anness separat tal-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni rapida, jenħtieġ li l-Istat 
Membru jippreżenta l-abbozz tal-pjan 
flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena li 
ġejja fil-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
annwali għall-pjanijiet tal-irkupru u tar-
reżiljenza mill-Istati Membri, u l-kontenut 
tagħhom. Bil-għan li tiġi żgurata l-
espedjenza tal-proċeduri, jenħtieġ li Stat 
Membru jippreżenta l-pjan annwali għall-
irkupru u r-reżiljenza sa mhux iktar tard 
mit-30 ta' April, bħala anness separat tal-
Programm Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex 
tiġi żgurata implimentazzjoni rapida, 
jenħtieġ li l-Istat Membru jippreżenta l-
ewwel abbozz tal-pjan tiegħu flimkien mal-
abbozz tal-baġit sal-15 ta' Ottubru 2020, u 
l-aħħar pjan annwali għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux aktar tard mit-
28 ta' Frar 2021.

Or. en

Emenda 395
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza 
mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. 
Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-
proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru 
jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux iktar tard mit-30 ta' 
April, bħala anness separat tal-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni rapida, jenħtieġ li l-Istat 
Membru jippreżenta l-abbozz tal-pjan 
flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena li 
ġejja fil-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza 
mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. 
Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-
proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru 
jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux iktar tard mit-
30 ta' April, b'mod partikolari permezz tal-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku, bħala 
anness separat tal-Programm Nazzjonali ta' 
Riforma. Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni rapida, jenħtieġ li l-Istat 
Membru jippreżenta l-abbozz tal-pjan 
flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena li 
ġejja fil-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel.

Or. fr

Emenda 396
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza 
mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. 
Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-
proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru 
jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux iktar tard mit-30 ta' 
April, bħala anness separat tal-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni rapida, jenħtieġ li l-Istat 
Membru jippreżenta l-abbozz tal-pjan 
flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena li 
ġejja fil-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet tal-irkupru, tar-reżiljenza u 
tat-tranżizzjoni sostenibbli mill-Istati 
Membri, u l-kontenut tagħhom. Bil-għan li 
tiġi żgurata l-espedjenza tal-proċeduri, 
jenħtieġ li Stat Membru jippreżenta pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza sa mhux iktar 
tard mit-30 ta' April, bħala anness separat 
tal-Programm Nazzjonali ta' Riforma. 
Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni 
rapida, jenħtieġ li l-Istat Membru 
jippreżenta l-abbozz tal-pjan flimkien mal-
abbozz tal-baġit tas-sena li ġejja fil-15 ta' 
Ottubru tas-sena ta' qabel.

Or. en
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Emenda 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Sabiex jiġu żgurati dibattitu u 
kunsens wesgħin fil-livell nazzjonali dwar 
il-miżuri proposti, il-pjan għandu jitħejja 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati nazzjonali u reġjonali 
rilevanti bħall-awtoritajiet lokali, is-sħab 
soċjali, ir-rappreżentanti tas-settur privat 
u tas-soċjetà ċivili. Il-pjan għandu jiġi 
approvat mill-parlament nazzjonali 
rispettiv qabel ma jiġi ppreżentat 
uffiċjalment lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
jitfassal abbażi ta' djalogu f'diversi livelli 
mal-awtoritajiet subnazzjonali, is-sħab 
soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u ma' partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħra skont il-prinċipju tas-sħubija kif 
stabbilit fil-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej, sabiex jiġi żgurat l-
akbar kunsens possibbli. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
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irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq l-
objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, 
b'mod partikolari l-potenzjal tat-tkabbir 
sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi ta' 
kwalità għolja u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali, kif ukoll il-konsistenza tal-pjan 
mal-oqsma ta' politika prijoritarji 
Ewropej; Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali 
juru dispożizzjonijiet għad-distribuzzjoni 
politikament newtrali tal-fondi għall-
appoġġ tas-soċjetà ċivili u tal-
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 
qligħ kif ukoll tal-midja indipendenti, u 
impenn mill-gvern nazzjonali biex 
jiddistribwixxi ammont biżżejjed ta' fondi 
lill-muniċipalitajiet u lill-gvernijiet lokali. 
Il-pjanijiet nazzjonali jenħtieġ li jkunu 
jinkludu wkoll spjegazzjoni ta' kif il-
miżuri fil-pjan huma mistennija 
jindirizzaw in-nuqqasijiet fir-rigward tal-
valuri mnaqqxa fl-Artikolu 2 tat-TUE, kif 
ukoll spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza propost mar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
adotatti fil-qafas tas-Semestru Ewropew. 
Il-pjanijiet jenħtieġ li juru wkoll kif il-
pjan huwa mistenni jikkontribwixxi għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u għat-tkabbir u 
għall-ħolqien tal-impjiegi bbilanċjat bejn 
il-ġeneri. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu. Il-miżuri kollha li jirċievu 
appoġġ fl-ambitu tal-Faċilità jenħtieġ li 
jirrispettaw il-prattiki nazzjonali u l-
istituzzjonijiet ta' negozjar kollettiv, skont 
l-Artikolu 152 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
jitfassal abbażi ta' djalogu f'diversi livelli 
u sħubija mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ma' 
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra sabiex 
tiġi żgurata sjieda tal-pjanijiet. Jenħtieġ li 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jistabbilixxi l-ġabra dettaljata ta' miżuri 
għall-implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-
miri u l-istadji importanti, u l-impatt 
mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fuq is-sitt oqsma identifikati 
f'dan ir-Regolament; jenħtieġ li jiddeskrivi 
l-firxa tal-konsultazzjoni li saret mal-
partijiet ikkonċernati qabel ma jiġi 
ppreżentat il-pjan, kif ukoll il-miri u l-
istadji importanti ffokati speċifikament 
fuq l-indikaturi ta' inugwaljanza u ta' 
progress soċjali li għandhom jinkisbu, u 
miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-mod li bih il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost huwa konsistenti mal-
isfidi, l-objettivi u l-impenji tal-UE u tal-
Istati Membri tagħha identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, il-prinċipji 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, il-
programmi nazzjonali ta' riforma, il-
pjanijiet nazzjonali tal-enerġija u tal-
klima, il-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, u 
l-ftehimiet ta' sħubija, il-programmi 
operazzjonali adottati fl-ambitu tal-fondi 
tal-Unjoni u/jew f'azzjonijiet relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt u l-politiki tal-
Unjoni. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
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proċess kollu.
Or. en

Emenda 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-
pajjiż identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-
prijoritajiet identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, kif ukoll spjegazzjoni 
ta' kif ir-riformi u l-investimenti ppjanati 
jindirizzaw l-isfidi għal amministrazzjoni 
pubblika tajba u effettiva u l-lakuni ta' 
kapaċità permezz tat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jiżguraw il-prinċipju tas-sħubija fit-
tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, filwaqt li jibnu fuq approċċ ta' 
governanza f'diversi livelli u jiżguraw l-
involviment tas-soċjetà ċivili u tas-sħab 
soċjali. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

Or. en



AM\1211941MT.docx 189/327 PE655.953v01-00

MT

Emenda 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li dawk il-
pjanijiet jitfasslu abbażi ta' djalogu 
f'diversi livelli mal-muniċipalitajiet, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab 
soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetajiet 
ċivili, inklużi l-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ, u ma' partijiet ikkonċernati 
rilevanti oħra sabiex jiġi żgurat l-akbar 
kunsens possibbli. Jenħtieġ li ssir 
disponibbli informazzjoni dwar kif saru 
dawn il-konsultazzjonijiet. Jenħtieġ li l-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jistabbilixxi l-ġabra dettaljata ta' miżuri 
għall-implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-
miri u l-istadji importanti, u l-impatt 
mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fuq il-potenzjal tat-tkabbir, il-
ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza 
ekonomika u soċjali; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. Jenħtieġ 
li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
matul il-proċess kollu.

Or. en
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Emenda 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll miżuri li 
huma rilevanti għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll spjegazzjoni tal-konsistenza 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
propost mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiż identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew. Jenħtieġ li 
titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib 
bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
matul il-proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali. Jenħtieġ 
li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
matul il-proċess kollu.

Or. en

Emenda 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
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jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir sostenibbli u inklużiv 
fit-tul, l-istimolu tal-ambjent tan-negozju, 
il-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità għolja u 
r-reżiljenza ekonomika, territorjali u 
soċjali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi, diġitali u 
demografiċi sostenibbli, miżuri tal-kura 
tas-saħħa reżiljenti, konverġenza, 
kompetittività aktar b'saħħitha, inkluż l-
irkupru tat-turiżmu, l-industrija kreattiva 
u s-settur tal-isports; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll spjegazzjoni tal-konsistenza 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiż identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u 
tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

Or. en

Emenda 404
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti sostenibbli rilevanti, jenħtieġ 
li l-Istati Membri li jixtiequ jirċievu 
appoġġ jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza li jkun 
debitament motivat u sostanzjat. Dawn il-
pjanijiet jenħtieġ li jitfasslu abbażi ta' 
konsultazzjonijiet sinifikanti, inklużivi u 
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implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

f'diversi livelli mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-impjegati, il-
komunitajiet lokali, l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili u mal-partijiet 
ikkonċernati rilevanti l-oħra kollha kemm 
fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak 
reġjonali. Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jistabbilixxi l-ġabra dettaljata 
ta' miżuri għall-implimentazzjoni tiegħu, 
inklużi l-miri u l-istadji importanti, u l-
impatt mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fuq l-objettivi ta' dan ir-
Regolament; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni ta' kif l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-impjegati, il-
komunitajiet lokali, l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħra kollha ġew ikkonsultati 
b'mod sostanzjali u ta' kif u sa fejn tqies 
il-kontribut tagħhom. Jenħtieġ li titfittex u 
tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

Or. en

Emenda 405
Paul Tang, Luis Garicano

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
jitfassal abbażi ta' djalogu f'diversi livelli 
mal-awtoritajiet lokali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ma' 
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra sabiex 
jiġi żgurat l-akbar kunsens possibbli. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jistabbilixxi l-ġabra dettaljata ta' 
miżuri għall-implimentazzjoni tiegħu, 
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miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

inklużi l-miri u l-istadji importanti, u l-
impatt mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fuq is-sitt oqsma identifikati 
f'dan ir-Regolament; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll spjegazzjoni tal-mod li bih 
il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mistenni jikkontribwixxi biex jindirizza 
b'mod effettiv l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat 
jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew. Jenħtieġ li titfittex 
u tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

Or. en

Emenda 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza propost mal-
isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiż identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u 

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.
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tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

Or. en

Emenda 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi li jsaħħu 
t-tkabbir u l-investimenti sostenibbli 
rilevanti, jenħtieġ li l-Istati Membri li 
jixtiequ jirċievu appoġġ jippreżentaw lill-
Kummissjoni pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza li jkun debitament motivat u 
sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jistabbilixxi l-ġabra dettaljata 
ta' miżuri għall-implimentazzjoni tiegħu, 
inklużi l-miri u l-istadji importanti ċari, u 
l-impatt mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fuq il-potenzjal tat-tkabbir, il-
ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza 
ekonomika u soċjali; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-allinjament tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew; għall-
pajjiżi taż-żona tal-euro jenħtieġ li 
tingħata attenzjoni partikolari lir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-żona 
tal-euro kif approvat mill-Kunsill. 
Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni 
mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri matul il-proċess kollu.

Or. en

Emenda 408
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll miżuri li 
huma rilevanti għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll spjegazzjoni tal-konsistenza 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiż identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u 
tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
skont il-ġeneru, ir-reżiljenza ekonomika, 
soċjali u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll miżuri li 
huma rilevanti għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, kif ukoll it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija tal-kura reżiljenti; u l-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. Jenħtieġ 
li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
matul il-proċess kollu.

Or. en

Emenda 409
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
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jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
skont il-ġeneru u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, kif 
ukoll javvanza l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, inkluż permezz tal-iżvilupp ta' 
infrastruttura tal-kura reżiljenti; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni tal-
konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. Jenħtieġ 
li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
matul il-proċess kollu.

Or. en

Emenda 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
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li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza propost mal-
isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiż identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u 
tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għaż-żieda fis-sostenibbiltà tad-
dejn u governanza baġitarja soda; 
Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni 
mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, inklużi l-parlamenti nazzjonali, 
matul il-proċess kollu.

Or. en

Emenda 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll miżuri li 
huma rilevanti għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll spjegazzjoni tal-konsistenza 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiż identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u 
tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq l-
iżvilupp aċċellerat tal-attivitajiet 
kompatibbli mal-Ftehim ta' Pariġi dwar 
il-klima u t-tnaqqis tal-attivitajiet li 
mhumiex, il-ħolqien tal-impjiegi u r-
reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ li 
jkun jinkludi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. Jenħtieġ 
li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
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matul il-proċess kollu.
Or. en

Emenda 412
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat, sostanzjat u li jqis il-preferenzi 
reġjonali u lokali sabiex jiġi żgurat li l-
ħtiġijiet reali fil-post huma ssodisfati. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jistabbilixxi l-ġabra dettaljata ta' 
miżuri għall-implimentazzjoni tiegħu, 
inklużi l-miri u l-istadji importanti, u l-
impatt mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fuq il-potenzjal tat-tkabbir, il-
ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza 
ekonomika u soċjali; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. Jenħtieġ 
li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
matul il-proċess kollu.

Or. en

Emenda 413
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. 
Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni 
mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri matul il-proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jkun ibbażat 
fuq id-djalogu u l-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet lokali, is-sħab soċjali, ir-
rappreżentanti tal-movimenti soċjali u 
ma' atturi rilevanti oħra; jenħtieġ li l-pjan 
jistabbilixxi l-ġabra dettaljata ta' miżuri 
għall-implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-
miri u l-istadji importanti, u l-impatt 
mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fuq l-oqsma ewlenin identifikati 
f'dan ir-Regolament; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż. Jenħtieġ li 
titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib 
bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
matul il-proċess kollu.

Or. en

Emenda 414
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru, ir-reżiljenza u t-tranżizzjoni li 
jkun debitament motivat u sostanzjat. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
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ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

reżiljenza jistabbilixxi l-ġabra dettaljata ta' 
miżuri għall-implimentazzjoni tiegħu, 
inklużi l-miri u l-istadji importanti, u l-
impatt mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fuq it-tranżizzjoni sostenibbli, il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew u tal-pjanijiet nazzjonali ta' 
tranżizzjoni ekoloġika. Jenħtieġ li titfittex 
u tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

Or. en

Emenda 415
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
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l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri kif ukoll l-
awtoritajiet lokali matul il-proċess kollu.

Or. fr

Emenda 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan 
annwali għall-irkupru u r-reżiljenza li jkun 
debitament motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li 
l-pjan annwali għall-irkupru u r-reżiljenza 
jistabbilixxi l-ġabra dettaljata ta' miżuri 
għall-implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-
miri u l-istadji importanti, u l-impatt 
mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fuq il-potenzjal tat-tkabbir, il-
ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza 
ekonomika u soċjali; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. Jenħtieġ 
li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
matul il-proċess kollu.

Or. en

Emenda 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex jiġu żgurati l-effiċjenza u l-
effettività tal-Faċilità, il-proċeduri kollha 
previsti fl-ambitu ta' dan ir-Regolament 
għandhom jippermettu sistema ta' 
governanza simplifikata u koerenti u 
jevitaw kwalunkwe duplikazzjoni jew 
trikkib tad-dmirijiet u l-kompetenzi fost l-
istituzzjonijiet u l-entitajiet kollha 
involuti. Fid-dawl tal-urġenza tal-azzjoni 
minħabba l-kriżi attwali, id-deċiżjonijiet li 
jappartjenu għall-valutazzjoni tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza u l-iżborż tar-
riżorsi allokati għandhom jiġu adottati 
f'waqthom. Fi kwalunkwe każ, dawn il-
proċeduri ma għandhomx jipprevjenu lill-
Kummissjoni milli teżerċita l-kompetenzi 
tagħha fl-eżekuzzjoni tal-baġit Ewropew 
kif stabbilit fl-Artikolu 17 tat-TUE u fl-
Artikolu 317 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex issaħħaħ is-sjieda 
nazzjonali tal-proċess, il-Kummissjoni 
għandha tippromwovi l-involviment tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab 
soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u ta' partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħra, kif previst f'dan ir-Regolament u 
b'rispett sħiħ tar-regoli u l-prattiki 
nazzjonali, permezz tas-Semestru 
Ewropew u b'mod partikolari fl-
identifikazzjoni tal-isfidi u l-prijoritajiet 
nazzjonali, is-sorveljanza multilaterali, l-
eżerċizzji ta' evalwazzjoni bejn il-pari u l-
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iskambju ta' prattiki tajba.
Or. en

Emenda 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Wara li tirċievi l-pjanijiet annwali 
għall-irkupru u r-reżiljenza, u sa mhux 
aktar tard mill-31 ta' Mejju (31 ta' Marzu 
fl-2021), il-Kummissjoni se tivvaluta, 
permezz ta' att delegat, l-impatt globali ta' 
dawn il-pjanijiet fuq l-ilħuq tal-objettivi u 
l-prijoritajiet tal-Unjoni skont l-Istrateġija 
Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli u se 
tikkalkula l-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
u s-self globali li jirriżultaw minn dawn il-
pjanijiet u l-impatt u l-allokazzjoni tal-
fondi mill-baġit tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 420
Clara Ponsatí Obiols

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-amministrazzjonijiet reġjonali u 
lokali għandhom rwol fundamentali fl-
indirizzar tal-impatt tal-kriżi tal-COVID-
19. Dan, flimkien mar-rwol ewlieni 
tagħhom fl-għoti ta' spinta lit-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, 
jagħmilhom essenzjali għall-
implimentazzjoni ottimali tal-Faċilità. 
Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, 
jenħtieġ li l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri jiddiskutu u jilħqu ftehim 
dwar il-pjanijiet tagħhom għall-irkupru u 
r-reżiljenza mal-amministrazzjonijiet 
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reġjonali u lokali.
Or. en

Emenda 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni 
speċifika għall-pajjiż ikkonċernat 
indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat 
jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew; jekk il-pjan jinkludix 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom; jekk il-pjan hux mistenni li 
jkollu impatt fit-tul fl-Istat Membru 
kkonċernat; jekk il-pjan hux mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
se tqis is-sinerġiji maħluqa bejn il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ta' 
Stati Membri differenti u l-
komplementarjetà bejn dawk il-pjanijiet u 
pjanijiet oħra ta' investiment fil-livell 
nazzjonali. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta r-rilevanza għall-oqsma ta' 
politika prijoritarji Ewropej, kif ukoll l-
effettività, l-effiċjenza u l-koerenza tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u 
għalhekk jenħtieġ li tqis il-ġustifikazzjoni 
u l-elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni jappoġġja l-oqsma 
ta' politika prijoritarji Ewropej, filwaqt li 
jikkontribwixxi biex jindirizza b'mod 
effettiv l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
tal-2020 indirizzati lill-Istat Membru 
kkonċernat fil-kuntest tal-qafas tas-
Semestru Ewropew; jekk il-pjan huwiex 
konsistenti mal-impenji tal-Unjoni fl-
ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi b'mod 
partikolari l-objettivi klimatiċi tal-Unjoni 
stabbiliti fir-Regolament (UE) …/…[il-
Liġi Ewropea dwar il-Klima] kif ukoll 
jiżgura soċjetà ċivili li tixhed id-diversità 
politika u indipendenti u midja 
indipendenti; jekk il-pjan jinkludix miżuri 
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ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali u proġetti ta' investiment 
pubbliku li jirrappreżentaw azzjonijiet 
koerenti; u jekk l-arranġament propost 
mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati.

li effettivament jindirizzaw in-nuqqasijiet 
fir-rigward tal-valuri mnaqqxa fl-
Artikolu 2 tat-TUE u t-trasparenza u l-
obbligu ta' rendikont tal-infiq tal-fondi; 
jekk il-pjan hux mistenni li jkollu impatt 
fit-tul fl-Istat Membru kkonċernat; jekk il-
pjan hux mistenni jikkontribwixxi b'mod 
effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir 
ibbilanċjat bejn il-ġeneri u sostenibbli, tal-
ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità għolja u 
tar-reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; l-
implimentazzjoni tal-impenji tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri tagħha, b'mod 
partikolari l-Ftehim ta' Pariġi, l-SDGs 
tan-NU, l-integrazzjoni tal-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri u l-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, jekk il-pjan hux mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
pjan jeskludix attivitajiet li mhumiex 
konformi mal-prinċipju ta' "tagħmel l-
ebda ħsara sinifikanti"; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

Or. en

Emenda 422
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
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Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni u bil-parteċipazzjoni tas-sħab 
soċjali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili. Il-Kummissjoni se tirrispetta bis-sħiħ 
is-sjieda nazzjonali tal-proċess u għalhekk 
se tqis il-ġustifikazzjoni u l-elementi 
pprovduti mill-Istat Membru kkonċernat u 
se tivvaluta jekk il-pjan ta' rkupru u ta' 
reżiljenza propost mill-Istat Membru hux 
mistenni li jikkontribwixxi biex jindirizza 
b'mod effettiv l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 
ikkonċernat indirizzata lill-Istat Membru 
kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew; jekk il-pjan jinkludix 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi, ta' kura u 
diġitali u għall-indirizzar tal-isfidi li 
jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan fihx 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni 
bbażata fuq il-ġeneri jew għall-indirizzar 
tal-isfidi li jirriżultaw minnha; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri inkluż fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizzax 
b'mod effettiv l-impatt tal-kriżi fuq l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, b'mod 
partikolari fil-qasam tal-impjieg u l-
aċċess għall-finanzi, kif ukoll jekk dan 
jinkludix miżuri li jipprevjenu u jiġġieldu 
l-vjolenza abbażi tal-ġeneru; jekk il-pjan 
hux mistenni jikkontribwixxi b'mod 
effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, 
tal-ħolqien tal-impjiegi skont il-ġeneru, 
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u tar-
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irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

Or. en

Emenda 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni 
speċifika għall-pajjiż ikkonċernat 
indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat 
jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fis-Semestru Ewropew jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew; jekk il-pjan 
jindirizzax l-orjentazzjonijiet strateġiċi 
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Semestru Ewropew; jekk il-pjan jinkludix 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom; jekk il-pjan hux mistenni li 
jkollu impatt fit-tul fl-Istat Membru 
kkonċernat; jekk il-pjan hux mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali u proġetti ta' investiment 
pubbliku li jirrappreżentaw azzjonijiet 
koerenti; u jekk l-arranġament propost 
mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati.

dwar ir-riformi u l-prijoritajiet ta' 
investiment tal-Unjoni Ewropea diskussi 
mill-Kunsill Ewropew u mill-Parlament 
Ewropew; jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u għall-
indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw minnhom; 
jekk il-pjan hux marbut ma' riformi 
preċedenti jew ippjanati fil-qafas tal-
Programm ta' Appoġġ għar-Riformi 
Strutturali jew l-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku u hux mistenni li jkollu impatt fit-
tul fl-Istat Membru kkonċernat; jekk il-pjan 
hux mistenni jikkontribwixxi b'mod 
effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, 
tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku li jirrappreżentaw 
azzjonijiet koerenti; u jekk l-arranġament 
propost mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati. Meta tivvaluta l-
pjanijiet, il-Kummissjoni jenħtieġ li tibni 
fuq l-esperjenza u l-għarfien espert 
miksuba permezz tal-Programm ta' 
Appoġġ għar-Riformi Strutturali u l-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku sabiex 
tiżgura li r-riformi ppjanati fl-ambitu ta' 
dan l-istrument huma koerenti u mfassla 
kif suppost biex jiġu implimentati b'mod 
effettiv.

Or. en
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Emenda 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni 
speċifika għall-pajjiż ikkonċernat 
indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat 
jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew; jekk il-pjan jinkludix 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom; jekk il-pjan hux mistenni li 
jkollu impatt fit-tul fl-Istat Membru 
kkonċernat; jekk il-pjan hux mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali u proġetti ta' investiment 
pubbliku li jirrappreżentaw azzjonijiet 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
se tqis ukoll is-sinerġiji maħluqa bejn il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ta' 
Stati Membri differenti u l-
komplementarjetà bejn dawk il-pjanijiet u 
pjanijiet oħra ta' investiment fil-livell 
nazzjonali li jqisu l-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fl-aħħar rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi, diġitali u demografiċi 
sostenibbli, għal reżiljenza aħjar tal-kura 
tas-saħħa, kompetittività b'saħħitha, 
irkupru tas-settur tat-turiżmu, tal-
industrija kreattiva u tal-isport u tal-
ekonomija ġenerali kif ukoll l-indirizzar 
tal-isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-
pjan hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-
Istat Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir 
sostenibbli u inklużiv fit-tul, tal-istimolu 
tal-ambjent tan-negozju, tal-ħolqien tal-
impjiegi ta' kwalità għolja u tar-reżiljenza 
ekonomika, territorjali u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku, soċjali u demografiku tal-kriżi 
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koerenti; u jekk l-arranġament propost 
mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati.

u jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
għal żvilupp aktar armonjuż fost l-Istati 
Membri; jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru tal-kostijiet totali stmati 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat hijiex raġonevoli u plawżibbli u 
hijiex proporzjonata mal-impatt mistenni 
fuq l-ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza propost fihx 
miżuri għall-implimentazzjoni tar-riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku u privat li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

Or. en

Emenda 425
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni 
speċifika għall-pajjiż ikkonċernat 
indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat 
jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew; jekk il-pjan jinkludix 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta l-effettività, l-
effiċjenza, ir-rilevanza u l-koerenza tal-
pjan ta' rkupru u ta' reżiljenza propost mill-
Istati Membri, inkluż jekk il-pjan jinkludix 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għall-objettivi ta' dan ir-Regolament u 
għall-indirizzar tal-isfidi soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali li jirriżultaw 
minnhom; jekk il-pjan hux mistenni li 
jkollu impatt fit-tul fl-Istat Membru 
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miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom; jekk il-pjan hux mistenni li 
jkollu impatt fit-tul fl-Istat Membru 
kkonċernat; jekk il-pjan hux mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali u proġetti ta' investiment 
pubbliku li jirrappreżentaw azzjonijiet 
koerenti; u jekk l-arranġament propost 
mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati.

kkonċernat; jekk il-pjan hux mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għal tkabbir 
ġust, inklużiv u sostenibbli, għall-ħolqien 
tal-impjiegi ta' kwalità għolja u għar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali 'l fuq; jekk 
il-pjan hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għall-implimentazzjoni tal-
impenji tal-Unjoni, bħall-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, il-Ftehim ta' Pariġi, l-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet 
Uniti, it-tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija 
newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-
karbonju mhux aktar tard mill-2050, it-
tranżizzjoni diġitali, l-Istrateġija dwar l-
Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u l-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi 
sostenibbli u proġetti ta' investiment 
pubbliku li jirrappreżentaw azzjonijiet 
koerenti; jekk l-arranġament propost mill-
Istat Membru kkonċernat hux mistenni 
jiżgura implimentazzjoni effettiva tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali relatati; u 
jekk l-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-
sħab soċjali, l-impjegati, il-komunitajiet 
lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-partijiet ikkonċernati rilevanti l-
oħra kollha kemm fil-livell nazzjonali kif 
ukoll f'dak reġjonali ġewx ikkonsultati 
b'mod sostanzjali.

Or. en

Emenda 426
Sirpa Pietikäinen
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Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru, ir-reżiljenza u t-
tranżizzjoni propost mill-Istat Membru u 
jenħtieġ li taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istat Membru inkwistjoni. Il-
Kummissjoni se tirrispetta s-sjieda 
nazzjonali tal-proċess u għalhekk se tqis il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat u se tivvaluta 
jekk il-pjan ta' rkupru, ta' reżiljenza u ta' 
tranżizzjoni propost mill-Istat Membru hux 
mistenni li jikkontribwixxi biex jindirizza 
b'mod effettiv l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 
ikkonċernat indirizzata lill-Istat Membru 
kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew; il-punt sa fejn il-pjan 
jinkludi miżuri li effettivament u 
kredibbilment jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u għall-
indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw minnhom; 
jekk il-pjan hux mistenni li jkollu impatt 
fit-tul fl-Istat Membru kkonċernat; jekk il-
pjan hux mistenni jikkontribwixxi b'mod 
effettiv għat-tisħiħ tat-tranżizzjoni 
sostenibbli, tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru, ir-
reżiljenza u t-tranżizzjoni ppreżentat hijiex 
raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
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irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri bbażati fuq ix-xjenza u 
marbuta biż-żmien proposti, u s-
sostenibbiltà armonizzata relatata u 
indikaturi oħra bbażati fuq il-
metodoloġija ta' Kontabilità tal-Kapital 
Naturali, il-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-
Ħajja u l-kost tan-nuqqas ta' azzjoni.

Or. en

Emenda 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni 
speċifika għall-pajjiż ikkonċernat 
indirizzata lill-Istat Membru kkonċernat 
jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew; jekk il-pjan jinkludix 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom; jekk il-pjan hux mistenni li 
jkollu impatt fit-tul fl-Istat Membru 
kkonċernat; jekk il-pjan hux mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
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l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali u proġetti ta' investiment 
pubbliku li jirrappreżentaw azzjonijiet 
koerenti; u jekk l-arranġament propost 
mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati.

impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku li jirrappreżentaw 
azzjonijiet koerenti; u jekk l-arranġament 
propost mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati.

Or. en

Emenda 428
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jiffukax fuq it-tlestija ta' proġetti 
ewlenin sabiex jitnaqqas l-impatt tal-
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ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

pandemija fuq il-miri stabbiliti għad-
deċennju li jmiss; jekk il-pjan jinkludix 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom, b'mod partikolari r-riskju ta' 
żieda fil-faqar enerġetiku; jekk il-pjan hux 
mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku li jirrappreżentaw 
azzjonijiet koerenti; u jekk l-arranġament 
propost mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati.

Or. en

Emenda 429
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
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għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku li jirrappreżentaw 
azzjonijiet koerenti; u jekk l-arranġament 
propost mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati. Jenħtieġ li l-appoġġ fl-
ambitu tal-Faċilità jiġi żborżat 
f'porzjonijiet li huma marbuta ma' stadji 
importanti definiti b'mod ċar; ladarba 
jintlaħqu dawn l-istadji importanti, 
jenħtieġ li jitħallas il-porzjon li jmiss.

Or. en
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Emenda 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 

(22) Wara l-adozzjoni tal-att delegat u 
sa mhux aktar tard minn erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-pjan annwali għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-pjan 
annwali għall-irkupru u r-reżiljenza 
propost mill-Istat Membru u jenħtieġ li 
taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat 
Membru inkwistjoni. Il-Kummissjoni se 
tirrispetta bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-
proċess u għalhekk se tqis il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat u se tivvaluta 
jekk il-pjan ta' rkupru u ta' reżiljenza 
propost mill-Istat Membru hux mistenni li 
jikkontribwixxi biex jindirizza b'mod 
effettiv l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 
ikkonċernat indirizzata lill-Istat Membru 
kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew; jekk il-pjan jinkludix 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom; jekk il-pjan hux mistenni li 
jkollu impatt fit-tul fl-Istat Membru 
kkonċernat; jekk il-pjan hux mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
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l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

Or. en

Emenda 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tivvaluta l-allinjament u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; 
għall-pajjiżi taż-żona tal-euro jenħtieġ li 
tingħata attenzjoni partikolari lir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-żona 
tal-euro kif approvat mill-Kunsill; jekk il-
pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt dejjiemi fl-
Istat Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
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soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi li jsaħħu t-
tkabbir u proġetti ta' investiment pubbliku 
sostenibbli li jirrappreżentaw azzjonijiet 
koerenti; u jekk l-arranġament propost 
mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri ċari proposti, u 
l-indikaturi relatati.

Or. en

Emenda 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
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rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-iżvilupp aċċellerat ta' 
attivitajiet kompatibbli mal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-klima u t-tnaqqis ta' 
attivitajiet li mhumiex, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

Or. en

Emenda 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
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inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-pjan fihx miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għall-
indirizzar tal-isfidi demografiċi; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

Or. en
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Emenda 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra fis-Semestru Ewropew, 
bħall-Programmi Nazzjonali ta' Riforma; 
jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u għall-
indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw minnhom; 
jekk il-pjan hux mistenni li jkollu impatt 
fit-tul fl-Istat Membru kkonċernat; jekk il-
pjan hux mistenni jikkontribwixxi b'mod 
effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, 
tal-ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali u t-tnaqqis tad-diskrepanza 
infrastrutturali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku li jirrappreżentaw 
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l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

azzjonijiet koerenti; u jekk l-arranġament 
propost mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati.

Or. en

Emenda 435
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għall-oqsma ewlenin identifikati f'dan ir-
Regolament, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
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totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku li jirrappreżentaw 
azzjonijiet koerenti; u jekk l-arranġament 
propost mill-Istat Membru kkonċernat hux 
mistenni jiżgura implimentazzjoni effettiva 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inklużi 
l-istadji importanti u l-miri proposti, u l-
indikaturi relatati.

Or. en

Emenda 436
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
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mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi skont il-ġeneru u tar-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost fihx miżuri 
għall-implimentazzjoni tar-riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

Or. en

Emenda 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni u l-parlament nazzjonali 
tiegħu. Il-Kummissjoni se tirrispetta bis-
sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
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Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-titjib tas-sitwazzjoni 
baġitarja u għall-indirizzar tal-isfidi li 
jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan hux 
mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

Or. en

Emenda 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali, jenħtieġ li jissaħħu r-rabta tal-
iżborżi mill-Faċilità mal-isfidi identifikati 
fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
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pajjiż (CSRs), kif ukoll il-monitoraġġ tal-
progress li sar fl-implimentazzjoni tar-
riformi li jsaħħu t-tkabbir u l-investimenti 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 439
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti linji gwida 
xierqa, bħala Anness ta' dan ir-Regolament, 
biex iservu bħala bażi għall-Kummissjoni 
biex tivvaluta b'mod trasparenti u ekwu l-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza u biex 
tiddetermina l-kontribuzzjoni finanzjarja 
f'konformità mal-objettivi u ma' 
kwalunkwe rekwiżit rilevanti ieħor 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. Fl-interess 
tat-trasparenza u l-effiċjenza, jenħtieġ li 
tiġi stabbilita sistema ta' klassifikazzjoni 
għall-valutazzjoni tal-proposti ta' pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza għal dan il-
għan.

(23) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti linji gwida 
xierqa, bħala Anness ta' dan ir-Regolament, 
biex iservu bħala bażi għall-Kummissjoni 
biex tivvaluta b'mod trasparenti u ekwu l-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza u biex 
tiddetermina l-kontribuzzjoni finanzjarja 
f'konformità mal-objettivi u ma' 
kwalunkwe rekwiżit rilevanti ieħor 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. Fl-interess 
tat-trasparenza u l-effiċjenza, jenħtieġ li 
tiġi stabbilita sistema ta' klassifikazzjoni 
għall-valutazzjoni tal-proposti ta' pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza għal dan il-
għan. Il-Parlament Ewropew jista' jitlob 
is-sistemi ta' klassifikazzjoni sabiex 
jissorvelja l-ekwità fix-xogħol ta' 
valutazzjoni tal-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti linji gwida 
xierqa, bħala Anness ta' dan ir-Regolament, 
biex iservu bħala bażi għall-Kummissjoni 
biex tivvaluta b'mod trasparenti u ekwu l-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza u biex 

(23) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti linji gwida 
xierqa, bħala Anness ta' dan ir-Regolament, 
biex iservu bħala bażi għall-Kummissjoni 
biex tivvaluta b'mod trasparenti u ekwu l-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza u biex 
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tiddetermina l-kontribuzzjoni finanzjarja 
f'konformità mal-objettivi u ma' 
kwalunkwe rekwiżit rilevanti ieħor 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. Fl-interess 
tat-trasparenza u l-effiċjenza, jenħtieġ li 
tiġi stabbilita sistema ta' klassifikazzjoni 
għall-valutazzjoni tal-proposti ta' pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza għal dan il-
għan.

tiddetermina l-kontribuzzjoni finanzjarja 
f'konformità mal-objettivi u ma' 
kwalunkwe rekwiżit rilevanti ieħor 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. Fl-interess 
tat-trasparenza u l-effiċjenza, jenħtieġ li 
tiġi stabbilita sistema ta' klassifikazzjoni 
għall-valutazzjoni tal-proposti ta' pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza għal dan il-
għan. Il-punteġġi attribwiti għall-pjanijiet 
adottati jenħtieġ li jiġu żvelati.

Or. en

Emenda 441
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti linji gwida 
xierqa, bħala Anness ta' dan ir-Regolament, 
biex iservu bħala bażi għall-Kummissjoni 
biex tivvaluta b'mod trasparenti u ekwu l-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza u biex 
tiddetermina l-kontribuzzjoni finanzjarja 
f'konformità mal-objettivi u ma' 
kwalunkwe rekwiżit rilevanti ieħor 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. Fl-interess 
tat-trasparenza u l-effiċjenza, jenħtieġ li 
tiġi stabbilita sistema ta' klassifikazzjoni 
għall-valutazzjoni tal-proposti ta' pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza għal dan il-
għan.

(23) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti linji gwida 
xierqa, bħala Anness ta' dan ir-Regolament, 
biex iservu bħala bażi għall-Kummissjoni 
biex tivvaluta b'mod trasparenti u ekwu l-
pjanijiet tal-irkupru, tar-reżiljenza u tat-
tranżizzjoni u biex tiddetermina l-
kontribuzzjoni finanzjarja f'konformità 
mal-objettivi u ma' kwalunkwe rekwiżit 
rilevanti ieħor stabbiliti f'dan ir-
Regolament. Fl-interess tat-trasparenza u l-
effiċjenza, jenħtieġ li tiġi stabbilita sistema 
ta' klassifikazzjoni u ta' ntraċċar tas-
sostenibbiltà għall-valutazzjoni tal-
proposti ta' pjanijiet tal-irkupru, tar-
reżiljenza u tat-tranżizzjoni għal dan il-
għan.

Or. en

Emenda 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet (24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet 
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ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni 
tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst 
l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-
Istat Membru, konsulenza bejn il-pari.

ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni 
tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst 
l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-
Istat Membru, konsulenza bejn il-pari. L-
appoġġ tal-Kummissjoni fit-tħejjija tal-
pjan u l-implimentazzjoni tiegħu jenħtieġ 
li jibbaża wkoll fuq l-għarfien espert fil-
bini ta' istituzzjonijiet aktar effettivi u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti u 
jirrifletti l-objettivi tal-Faċilità, b'mod 
partikolari t-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali.

Or. en

Emenda 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet 
ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni 
tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst 
l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-
Istat Membru, konsulenza bejn il-pari.

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet 
ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni 
tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst 
l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-
Istat Membru, konsulenza bejn il-pari. 
Meta tali għarfien espert jikkonċerna 
politiki relatati max-xogħol, is-sħab 
soċjali jkunu involuti.

Or. en

Emenda 444
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet (24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet 
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ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni 
tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst 
l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-
Istat Membru, konsulenza bejn il-pari.

ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni 
tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom skont l-objettivi tat-
Tassonomija tal-UE, jenħtieġ li jkun 
previst l-użu ta' parir xjentifiku minn 
esperti u, fuq talba tal-Istat Membru, 
konsulenza bejn il-pari.

Or. en

Emenda 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet 
ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni 
tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst 
l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-
Istat Membru, konsulenza bejn il-pari.

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet 
ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni 
tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst 
l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-
Istat Membru, konsulenza bejn il-pari u 
appoġġ tekniku.

Or. en

Emenda 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament għandha tosserva bis-sħiħ l-
Artikolu 152 tat-TFUE, u l-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza maħruġa fl-
ambitu ta' dan ir-Regolament għandhom 
jirrispettaw il-prattiki nazzjonali u l-
istituzzjonijiet, inklużi dawk għall-
formazzjoni tal-pagi. Dan ir-Regolament 
għandu jqis kif xieraq l-Artikolu 28 tal-



AM\1211941MT.docx 231/327 PE655.953v01-00

MT

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, u għaldaqstant ma jridx 
jaffettwa d-dritt li wieħed jinnegozja, 
jikkonkludi jew jinforza ftehimiet 
kollettivi jew li tittieħed azzjoni kollettiva 
skont il-liġi u l-prattiki nazzjonali.

Or. en

Emenda 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Għall-finijiet ta' simplifikazzjoni, 
id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li ssegwi kriterji 
sempliċi. Jenħtieġ li l-kontribuzzjoni 
finanzjarja tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-
kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mill-Istat Membru 
kkonċernat.

(25) Għall-finijiet ta' simplifikazzjoni, 
id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li ssegwi kriterji 
sempliċi. Jenħtieġ li l-kontribuzzjoni 
finanzjarja tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-
kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mill-Istat Membru 
kkonċernat. Il-finanzjament mill-Faċilità 
ma għandux jappoġġja miżuri li ma 
jkollhomx impatt dejjiemi, jenħtieġ li ma 
jissostitwixxix obbligi ta' nfiq nazzjonali 
rikorrenti, u jenħtieġ li ma jappoġġjax 
miżuri, li jnaqqsu d-dħul tal-gvern għal 
perjodu ta' żmien twil jew b'mod 
permanenti, bħat-tnaqqis fit-taxxi jew it-
tnaqqis fl-imposti.

Or. en

Emenda 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Għall-finijiet ta' simplifikazzjoni, 
id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li ssegwi kriterji 
sempliċi. Jenħtieġ li l-kontribuzzjoni 

(25) Għall-finijiet ta' simplifikazzjoni, 
id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li ssegwi kriterji ċari u 
mhux ambigwi, inklużi kriterji għall-
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finanzjarja tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-
kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mill-Istat Membru 
kkonċernat.

irkupru tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
f'każ li ma jintlaħqux l-objettivi tal-pjan 
għall-ikrupru u r-reżiljenza, u f'każ ta' 
frodi. Jenħtieġ li l-kontribuzzjoni 
finanzjarja tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-
kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mill-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Għall-finijiet ta' simplifikazzjoni, 
id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li ssegwi kriterji 
sempliċi. Jenħtieġ li l-kontribuzzjoni 
finanzjarja tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-
kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mill-Istat Membru 
kkonċernat.

(25) Għall-finijiet ta' simplifikazzjoni, 
id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li ssegwi kriterji 
sempliċi. Jenħtieġ li l-kontribuzzjoni 
finanzjarja tiġi ddeterminata fuq il-bażi tal-
kost totali stmat tal-pjanijiet annwali 
għall-irkupru u r-reżiljenza proposti mill-
Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
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Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni.

Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni. Kull 
meta l-Kummissjoni tqis li l-pjan ma 
jindirizzax b'mod sodisfaċenti l-kriterji 
tal-valutazzjoni, jenħtieġ li hija tinforma 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 
titlob lill-Istat Membru kkonċernat biex 
jippreżenta pjan rivedut fi żmien xahar.

Or. en

Emenda 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni.

(26) Il-Kunsill jenħtieġ li japprova l-
valutazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru u 
r-reżiljenza permezz ta' deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni, abbażi ta' proposta 
mill-Kummissjoni, u li jenħtieġ li jagħmel 
ħiltu biex jadotta fi żmien erba' ġimgħat 
mill-proposta. Dment li l-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jindirizza b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji ta' valutazzjoni, 
jenħtieġ li l-Istat Membru kkonċernat jiġi 
allokat il-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima fejn il-kost totali stmat tar-riforma 
u tal-investiment inklużi fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jkun daqs l-ammont 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
stess jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
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u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni.

Or. en

Emenda 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni.

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni. 
F'każ ta' frodi, jenħtieġ li 110 % tal-
kontribuzzjoni finanzjarja titħallas lura.

Or. en

Emenda 453
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-
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kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni.

kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni, 
inkluża t-Tassonomija tal-UE u l-
prinċipju ta' Tagħmel l-Ebda Ħsara 
Sinifikanti.

Or. en

Emenda 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni.

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jitlesta u jkun indirizza b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji ta' valutazzjoni, 
jenħtieġ li l-Istat Membru kkonċernat jiġi 
allokat il-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima fejn il-kost totali stmat tar-riforma 
u tal-investiment inklużi fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jkun daqs l-ammont 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
stess jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni.
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Or. en

Emenda 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni.

(26) Dment li l-pjan annwali għall-
irkupru u r-reżiljenza jindirizza b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji ta' valutazzjoni, 
jenħtieġ li l-Istat Membru kkonċernat jiġi 
allokat il-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima fejn il-kost totali stmat tar-riforma 
u tal-investiment inklużi fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jkun daqs l-ammont 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
stess jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni.

Or. en

Emenda 456
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Jekk sal-31 ta' Diċembru 2022 Stat 
Membru ma jkunx irnexxielu jindirizza 
b'mod sodisfaċenti l-kriterji tal-
valutazzjoni fi pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza għall-fondi impenjati minħabba 
l-ostakli fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprevedi 
perjodu ta' estensjoni derogatorja.
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Or. en

Emenda 457
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li sal-31 ta' Diċembru 2022 
jittieħed impenn legali għal mill-inqas 60 
fil-mija tal-ammont disponibbli għall-
appoġġ mhux ripagabbli. Jenħtieġ li sal-
31 ta' Diċembru 2024 jittieħed impenn 
legali għall-ammont li jifdal.

imħassar

Or. en

Emenda 458
José Gusmão

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li sal-31 ta' Diċembru 2022 
jittieħed impenn legali għal mill-inqas 60 
fil-mija tal-ammont disponibbli għall-
appoġġ mhux ripagabbli. Jenħtieġ li sal-
31 ta' Diċembru 2024 jittieħed impenn 
legali għall-ammont li jifdal.

imħassar
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Or. en

Emenda 459
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li sal-31 ta' Diċembru 2022 jittieħed 
impenn legali għal mill-inqas 60 fil-mija 
tal-ammont disponibbli għall-appoġġ mhux 
ripagabbli. Jenħtieġ li sal-31 ta' Diċembru 
2024 jittieħed impenn legali għall-ammont 
li jifdal.

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li sal-31 ta' Diċembru 2022 jittieħed 
impenn legali għal mill-inqas 60 fil-mija 
tal-ammont disponibbli għall-appoġġ mhux 
ripagabbli, sakemm Stat Membru, li jkun 
talab appoġġ tekniku għall-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza, ma jkunx qed 
jiffaċċja ostaklu leġiżlattiv nazzjonali, 
f'liema każ jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tippermetti estensjoni derogatorja jekk din 
tintalab u tkun debitament ġustifikata. 
Jenħtieġ li sal-31 ta' Diċembru 2024 
jittieħed impenn legali għall-ammont li 
jifdal.

Or. en

Emenda 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
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Diċembru 2024. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li sal-31 ta' Diċembru 2022 
jittieħed impenn legali għal mill-inqas 60 
fil-mija tal-ammont disponibbli għall-
appoġġ mhux ripagabbli. Jenħtieġ li sal-
31 ta' Diċembru 2024 jittieħed impenn 
legali għall-ammont li jifdal.

Diċembru 2024.

Or. en

Emenda 461
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li sal-31 ta' Diċembru 2022 jittieħed 
impenn legali għal mill-inqas 60 fil-mija 
tal-ammont disponibbli għall-appoġġ mhux 
ripagabbli. Jenħtieġ li sal-31 ta' Diċembru 
2024 jittieħed impenn legali għall-ammont 
li jifdal.

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li sal-31 ta' Diċembru 2022 jittieħed 
impenn legali għal mill-inqas 70 fil-mija 
tal-ammont disponibbli għall-appoġġ mhux 
ripagabbli, u l-Faċilità għandha tgħin 
b'mod partikolari lill-Istati Membri li 
jkunu adottaw skemi ta' xogħol b'ħinijiet 
iqsar fuq perjodu fit-tul. Jenħtieġ li sal-31 
ta' Diċembru 2024 jittieħed impenn legali 
għall-ammont li jifdal.

Or. fr

Emenda 462
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
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dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li sal-31 ta' Diċembru 2022 jittieħed 
impenn legali għal mill-inqas 60 fil-mija 
tal-ammont disponibbli għall-appoġġ 
mhux ripagabbli. Jenħtieġ li sal-31 ta' 
Diċembru 2024 jittieħed impenn legali 
għall-ammont li jifdal.

dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2022. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li sal-31 ta' Diċembru 2022 jittieħed 
impenn legali għall-ammont kollu 
disponibbli għall-appoġġ mhux ripagabbli. 
Distribuzzjoni rapida tal-fondi hija 
kruċjali sabiex jitnaqqsu l-effetti tal-kriżi 
tal-COVID-19 fuq l-ekonomija tal-
Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza hija primarjament għodda li tindirizza l-konsegwenzi 
ekonomiċi tal-kriżi. Għaldaqstant, fil-biċċa l-kbira tagħhom il-fondi għandhom jingħataw 
minn qabel.

Emenda 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li sal-31 ta' Diċembru 2022 jittieħed 
impenn legali għal mill-inqas 60 fil-mija 
tal-ammont disponibbli għall-appoġġ mhux 
ripagabbli. Jenħtieġ li sal-31 ta' Diċembru 
2024 jittieħed impenn legali għall-ammont 
li jifdal.

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2026. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li sal-31 ta' Diċembru 2022 jittieħed 
impenn legali għal mill-inqas 60 fil-mija 
tal-ammont disponibbli għall-appoġġ mhux 
ripagabbli. Jenħtieġ li sal-31 ta' Diċembru 
2026 jittieħed impenn legali għall-ammont 
li jifdal.

Or. en

Emenda 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li sal-31 ta' Diċembru 2022 jittieħed 
impenn legali għal mill-inqas 60 fil-mija 
tal-ammont disponibbli għall-appoġġ mhux 
ripagabbli. Jenħtieġ li sal-31 ta' Diċembru 
2024 jittieħed impenn legali għall-ammont 
li jifdal.

(27) Sabiex ikun żgurat li l-appoġġ 
finanzjarju jingħata minn qabel fis-snin 
inizjali wara l-kriżi, u biex tkun żgurata l-
kompatibbiltà mal-fondi disponibbli għal 
dan l-istrument, jenħtieġ li l-allokazzjoni 
tal-fondi lill-Istati Membri ssir sal-31 ta' 
Diċembru 2024. Għal dan il-għan, jenħtieġ 
li sal-31 ta' Diċembru 2022 jittieħed 
impenn legali għal mill-inqas 50 fil-mija 
tal-ammont disponibbli għall-appoġġ mhux 
ripagabbli. Jenħtieġ li sal-31 ta' Diċembru 
2024 jittieħed impenn legali għall-ammont 
li jifdal.

Or. en

Emenda 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Minħabba l-fokus fuq terminu 
qasir u l-enfasi li qed issir fuq il-pakketti 
nazzjonali fl-implimentazzjoni tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza, hemm ir-
riskju li tingħata prijorità lill-
implimentazzjoni tal-fondi sempliċement 
biex tiġi rrispettata l-iskadenza għad-
detriment tal-kontroll u l-iskrutinju tal-
iskop inizjali tal-Faċilità.

Or. en

Emenda 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju (28) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju 
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għall-pjan ta' Stat Membru jkun possibbli 
fil-forma ta' self, bil-konklużjoni ta' ftehim 
ta' self mal-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
talba debitament motivata mill-Istat 
Membru kkonċernat. Jenħtieġ li s-self li 
jsostni l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
nazzjonali tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jingħata b'dati ta' maturità li jirriflettu n-
natura fit-tul ta' dan l-infiq. Dawn id-dati 
ta' maturità jistgħu jvarjaw mid-dati ta' 
maturità tal-fondi li l-Unjoni tissellef fis-
swieq kapitali biex tiffinanzja s-self. 
Għaldaqstant, huwa meħtieġ li tiġi prevista 
l-possibbiltà ta' deroga mill-prinċipju 
stabbilit fl-Artikolu 220(2) tar-Regolament 
Finanzjarju, li jipprevedi li l-maturitajiet 
tas-self għall-assistenza finanzjarja jenħtieġ 
li ma jiġux ittrasformati.

għall-pjan ta' Stat Membru jkun possibbli 
fil-forma ta' self, bil-konklużjoni ta' ftehim 
ta' self mal-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
talba debitament motivata mill-Istat 
Membru kkonċernat. Jenħtieġ li s-self li 
jsostni l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
nazzjonali tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jingħata b'dati ta' maturità li jirriflettu n-
natura fit-tul ta' dan l-infiq. Dawn id-dati 
ta' maturità jistgħu jvarjaw mid-dati ta' 
maturità tal-fondi li l-Unjoni tissellef fis-
swieq kapitali biex tiffinanzja s-self. 
Għaldaqstant, huwa meħtieġ li tiġi prevista 
l-possibbiltà ta' deroga mill-prinċipju 
stabbilit fl-Artikolu 220(2) tar-Regolament 
Finanzjarju, li jipprevedi li l-maturitajiet 
tas-self għall-assistenza finanzjarja jenħtieġ 
li ma jiġux ittrasformati. Self li jappoġġja 
l-implimentazzjoni tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza jenħtieġ li 
jikkwalifika bħala miżura ta' darba, skont 
it-tifsira tal-Artikolu 5 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 u l-
Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1467/97.

Or. en

Emenda 467
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju 
għall-pjan ta' Stat Membru jkun possibbli 
fil-forma ta' self, bil-konklużjoni ta' ftehim 
ta' self mal-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
talba debitament motivata mill-Istat 
Membru kkonċernat. Jenħtieġ li s-self li 
jsostni l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
nazzjonali tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jingħata b'dati ta' maturità li jirriflettu n-
natura fit-tul ta' dan l-infiq. Dawn id-dati 
ta' maturità jistgħu jvarjaw mid-dati ta' 
maturità tal-fondi li l-Unjoni tissellef fis-
swieq kapitali biex tiffinanzja s-self. 

(28) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju 
għall-pjan ta' Stat Membru jkun possibbli 
fil-forma ta' self, bil-konklużjoni ta' ftehim 
ta' self mal-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
talba debitament motivata mill-Istat 
Membru kkonċernat. Jenħtieġ li s-self li 
jsostni l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
nazzjonali tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jingħata b'dati ta' maturità li jirriflettu n-
natura fit-tul ta' dan l-infiq. Dawn id-dati 
ta' maturità jistgħu jvarjaw mid-dati ta' 
maturità tal-fondi li l-Unjoni tissellef fis-
swieq kapitali biex tiffinanzja s-self. 
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Għaldaqstant, huwa meħtieġ li tiġi prevista 
l-possibbiltà ta' deroga mill-prinċipju 
stabbilit fl-Artikolu 220(2) tar-Regolament 
Finanzjarju, li jipprevedi li l-maturitajiet 
tas-self għall-assistenza finanzjarja jenħtieġ 
li ma jiġux ittrasformati.

Għaldaqstant, huwa meħtieġ li tiġi prevista 
l-possibbiltà ta' deroga mill-prinċipju 
stabbilit fl-Artikolu 220(2) tar-Regolament 
Finanzjarju, li jipprevedi li l-maturitajiet 
tas-self għall-assistenza finanzjarja jenħtieġ 
li ma jiġux ittrasformati. Il-ħlas lura ta' 
self jenħtieġ li jsir minn riżorsi proprji 
ġodda tal-baġit tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju 
għall-pjan ta' Stat Membru jkun possibbli 
fil-forma ta' self, bil-konklużjoni ta' ftehim 
ta' self mal-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
talba debitament motivata mill-Istat 
Membru kkonċernat. Jenħtieġ li s-self li 
jsostni l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
nazzjonali tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jingħata b'dati ta' maturità li jirriflettu n-
natura fit-tul ta' dan l-infiq. Dawn id-dati 
ta' maturità jistgħu jvarjaw mid-dati ta' 
maturità tal-fondi li l-Unjoni tissellef fis-
swieq kapitali biex tiffinanzja s-self. 
Għaldaqstant, huwa meħtieġ li tiġi 
prevista l-possibbiltà ta' deroga mill-
prinċipju stabbilit fl-Artikolu 220(2) tar-
Regolament Finanzjarju, li jipprevedi li l-
maturitajiet tas-self għall-assistenza 
finanzjarja jenħtieġ li ma jiġux 
ittrasformati.

(28) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju 
għall-pjan ta' Stat Membru jkun possibbli 
fil-forma ta' self, bil-konklużjoni ta' ftehim 
ta' self mal-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
talba debitament motivata mill-Istat 
Membru kkonċernat. Jenħtieġ li s-self li 
jsostni l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
nazzjonali tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jingħata b'dati ta' maturità li jirriflettu n-
natura fit-tul ta' dan l-infiq. L-
Artikolu 220(2) tar-Regolament 
Finanzjarju jenħtieġ li jiġi rrispettat bis-
sħiħ. L-imgħax fuq is-self jenħtieġ li jiġi 
skontat mill-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
Membri li ma jkunux applikaw għal 
appoġġ mill-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza, għall-baġit tal-UE, pro rata 
tal-kontribuzzjoni nazzjonali tagħhom.

Or. en

Emenda 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 28



PE655.953v01-00 244/327 AM\1211941MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju 
għall-pjan ta' Stat Membru jkun possibbli 
fil-forma ta' self, bil-konklużjoni ta' ftehim 
ta' self mal-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
talba debitament motivata mill-Istat 
Membru kkonċernat. Jenħtieġ li s-self li 
jsostni l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
nazzjonali tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jingħata b'dati ta' maturità li jirriflettu n-
natura fit-tul ta' dan l-infiq. Dawn id-dati 
ta' maturità jistgħu jvarjaw mid-dati ta' 
maturità tal-fondi li l-Unjoni tissellef fis-
swieq kapitali biex tiffinanzja s-self. 
Għaldaqstant, huwa meħtieġ li tiġi prevista 
l-possibbiltà ta' deroga mill-prinċipju 
stabbilit fl-Artikolu 220(2) tar-Regolament 
Finanzjarju, li jipprevedi li l-maturitajiet 
tas-self għall-assistenza finanzjarja jenħtieġ 
li ma jiġux ittrasformati.

(28) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju 
għall-pjan ta' Stat Membru jkun possibbli 
fil-forma ta' self, bil-konklużjoni ta' ftehim 
ta' self mal-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
talba debitament motivata mill-Istat 
Membru kkonċernat fil-pjan annwali 
tiegħu għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li s-self li jsostni l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali 
tal-irkupru u tar-reżiljenza jingħata b'dati 
ta' maturità li jirriflettu n-natura fit-tul ta' 
dan l-infiq. Dawn id-dati ta' maturità 
jistgħu jvarjaw mid-dati ta' maturità tal-
fondi li l-Unjoni tissellef fis-swieq kapitali 
biex tiffinanzja s-self. Għaldaqstant, huwa 
meħtieġ li tiġi prevista l-possibbiltà ta' 
deroga mill-prinċipju stabbilit fl-Artikolu 
220(2) tar-Regolament Finanzjarju, li 
jipprevedi li l-maturitajiet tas-self għall-
assistenza finanzjarja jenħtieġ li ma jiġux 
ittrasformati.

Or. en

Emenda 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Self miftiehem fl-ambitu tal-
Faċilità u mitlub mill-Istati Membri, u n-
nefqa relatata, mhux se jitqiesu meta tiġi 
vvalutata l-konformità fil-qafas tal-Patt 
ta' Stabbiltà u Tkabbir.

Or. en

Emenda 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati. Il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tivvaluta t-talba għal appoġġ 
ta' self fi żmien xahrejn. Il-Kunsill 
jenħtieġ li jkun jista' japprova din il-
valutazzjoni b'maġġoranza kwalifikata 
fuq proposta tal-Kummissjoni permezz ta' 
deċiżjoni ta' implimentazzjoni li l-Kunsill 
għandu jagħmel ħiltu biex jadotta fi 
żmien erba' ġimgħat mill-proposta.

Or. en

Emenda 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ 
li l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jenħtieġ li l-Istati Membri jitolbu 
appoġġ ta' self sa mhux aktar tard mill-
15 ta' Ottubru 2024. Għall-finijiet ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba, l-ammont totali 
tas-self kollu mogħti skont dan ir-
Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

Or. en

Emenda 473
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun (29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
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ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. It-talba 
għal self jenħtieġ li tissostanzja wkoll kif 
is-self jaqa' fl-ippjanar fit-tul tal-Istat 
Membru fir-rigward ta' politiki fiskali 
sodi. Jenħtieġ li jkun possibbli li t-talba 
għal self tiġi sottomessa flimkien mal-
preżentazzjoni tal-pjan. Jekk it-talba għas-
self issir f'mument differenti, jenħtieġ li 
tkun akkumpanjata minn pjan rivedut bi 
stadji importanti u miri addizzjonali. Biex 
ikun żgurat il-frontloading tar-riżorsi, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jitolbu appoġġ 
ta' self sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Awwissu 2022. Għall-finijiet ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba, l-ammont totali tas-self 
kollu mogħti skont dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jkollu limitu massimu. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li l-volum massimu 
tas-self għal kull Stat Membru ma jaqbiżx 
it-2 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu. 
Żieda tal-ammont b'limitu massimu 
jenħtieġ li tkun possibbli f'ċirkostanzi ta' 
eċċezzjoni soġġetti għar-riżorsi 
disponibbli. Għall-istess raġunijiet ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jitħallas is-self bin-nifs mat-
twettiq tar-riżultati.

Or. en

Emenda 474
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
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inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-
ammont b'limitu massimu jenħtieġ li tkun 
possibbli f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni 
soġġetti għar-riżorsi disponibbli. Għall-
istess raġunijiet ta' ġestjoni finanzjarja 
tajba, jenħtieġ li jkun possibbli li jitħallas 
is-self bin-nifs mat-twettiq tar-riżultati.

inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Għall-istess 
raġunijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
jenħtieġ li jkun possibbli li jitħallas is-self 
bin-nifs mat-twettiq tar-riżultati.

Or. fr

Emenda 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
u għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
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kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx it-2 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li ma tkunx 
possibbli. Għall-istess raġunijiet ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jitħallas is-self bin-nifs mat-
twettiq tar-riżultati.

Or. en

Emenda 476
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, li jkunu notevolment rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' kost ogħla tar-riformi u l-investimenti 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan jew fi stadju aktar tard. Jekk it-
talba għal self issir fi stadju aktar tard u 
tkun tikkonċerna riformi u investimenti 
addizzjonali, jenħtieġ li tkun akkumpanjata 
minn pjan rivedut bi stadji importanti u 
miri rilevanti. Biex ikun żgurat il-
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akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jitolbu appoġġ ta' self sa mhux 
aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. Għall-
finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, l-
ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx is-6.8 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

Or. en

Emenda 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi li jsaħħu t-tkabbir u 
investimenti sostenibbli addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri ċari addizzjonali. Biex 
ikun żgurat il-frontloading tar-riżorsi, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jitolbu appoġġ 
ta' self sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
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l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

Awwissu 2024. Għall-finijiet ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba, l-ammont totali tas-self 
kollu mogħti skont dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jkollu limitu massimu. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li l-volum massimu 
tas-self għal kull Stat Membru ma jaqbiżx 
l-4,7 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross 
tiegħu. Żieda tal-ammont b'limitu massimu 
jenħtieġ li tkun possibbli f'ċirkostanzi ta' 
eċċezzjoni soġġetti għar-riżorsi 
disponibbli. Għall-istess raġunijiet ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jitħallas is-self bin-nifs mat-
twettiq tar-riżultati.

Or. en

Emenda 478
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri marbuta biż-żmien u 
bbażati fuq ix-xjenza addizzjonali. Biex 
ikun żgurat il-frontloading tar-riżorsi, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jitolbu appoġġ 
ta' self sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Awwissu 2024. Għall-finijiet ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba, l-ammont totali tas-self 
kollu mogħti skont dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jkollu limitu massimu. Barra 
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Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

minn hekk, jenħtieġ li l-volum massimu 
tas-self għal kull Stat Membru ma jaqbiżx 
l-4,7 % tal-Introjtu Nazzjonali Gross 
tiegħu. Żieda tal-ammont b'limitu massimu 
jenħtieġ li tkun possibbli f'ċirkostanzi ta' 
eċċezzjoni soġġetti għar-riżorsi 
disponibbli. Għall-istess raġunijiet ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li jkun 
possibbli li jitħallas is-self bin-nifs mat-
twettiq tar-riżultati.

Or. en

Emenda 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali 
miftuħa, u għalhekk, permezz ta' kost tal-
pjan ogħla mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima (li se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx is-6,8 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
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f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

Or. en

Emenda 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2026. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.
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Or. en

Emenda 481
Engin Eroglu

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx it-3 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

Or. de

Emenda 482
Nicolae Ştefănuță
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Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Minħabba l-impatt simmetriku fuq 
l-ekonomiji tal-Istati Membri, il-klawżola 
liberatorja ġenerali tal-qafas fiskali tal-
UE fl-ambitu tal-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir jenħtieġ li tibqa' attivata mill-
inqas sal-31 ta' Diċembru 2027 sabiex l-
Istati Membri jkollhom iż-żmien u l-
flessibbiltà biex jirkupraw. 

Or. en

Emenda 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien erba' xhur.

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Fejn il-Kummissjoni tqis li r-
raġunijiet imressqa mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw din l-emenda, 
jenħtieġ li din tivvaluta l-pjan il-ġdid fi 
żmien xahrejn. L-Istat Membru 
kkonċernat u l-Kummissjoni jistgħu 
jaqblu li jestendu din l-iskadenza 
b'perjodu ta' żmien raġonevoli jekk ikun 
meħtieġ. Il-Kunsill jenħtieġ li japprova l-
valutazzjoni tal-pjan il-ġdid permezz ta' 
deċiżjoni ta' implimentazzjoni, abbażi ta' 
proposta mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 484
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien erba' xhur.

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi kkomplementat, emendat jew 
issostitwit il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien xahrejn. Bil-għan li 
jikkomplementaw, jemendaw jew 
jissostitwixxu l-pjanijiet tagħhom għall-
irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jagħmlu użu mill-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
XX/SS [li jistabbilixxi l-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku].

Or. en

Emenda 485
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien erba' xhur.

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru, ir-
reżiljenza u t-tranżizzjoni fil-perjodu ta' 
implimentazzjoni, jekk iċ-ċirkostanzi 
oġġettivi jiġġustifikaw tali azzjoni. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta t-talba 
motivata u tieħu deċiżjoni ġdida fi żmien 
erba' xhur.

Or. en

Emenda 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien erba' xhur.

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġu emendati l-pjanijiet annwali għall-
irkupru u r-reżiljenza fil-perjodu ta' 
implimentazzjoni, jekk iċ-ċirkostanzi 
oġġettivi jiġġustifikaw tali azzjoni. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta t-talba 
motivata u tieħu deċiżjoni ġdida fi żmien 
xahrejn.

Or. en

Emenda 487
Jens Geier

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien erba' xhur.

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu 
evalwazzjoni ġdida fi żmien erba' xhur.

Or. en

Emenda 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
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tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien erba' xhur.

tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien xahrejn.

Or. en

Emenda 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien erba' xhur.

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien xahrejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Kummissjoni għandha tkun familjari mal-kontenut ġenerali tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza, huwa ġġustifikat li tiġi stabbilita skadenza iqsar għall-valutazzjoni tal-pjanijiet 
emendati.

Emenda 490
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-
istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jenħtieġ li jieħu l-forma ta' finanzjament 
ibbażat fuq il-kisba tar-riżultati mkejla 
b'referenza għal stadji importanti u miri 
indikati fil-pjanijiet approvati għall-irkupru 

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-
istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jenħtieġ li jieħu l-forma ta' finanzjament 
ibbażat fuq il-kisba tar-riżultati mkejla 
b'referenza għal stadji importanti u miri 
indikati fil-pjanijiet approvati għall-irkupru 
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u r-reżiljenza. Għal dan il-għan, l-appoġġ 
addizzjonali għas-self jenħtieġ li jkun 
marbut mal-istadji importanti u l-miri 
addizzjonali meta mqabbla ma' dawk 
rilevanti għall-appoġġ finanzjarju 
(jiġifieri l-appoġġ mhux ripagabbli).

u r-reżiljenza. Minħabba n-nuqqas ta' 
mezzi finanzjarji tal-Istati Membri u l-
ħtieġa urġenti li jiġu promossi l-objettivi 
ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tagħmel disponibbli 
prefinanzjament ta' mill-inqas 20 % tal-
appoġġ totali mill-fondi stabbiliti fid-
deċiżjoni li tapprova pjan għall-ikrupru u 
r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-
istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jenħtieġ li jieħu l-forma ta' finanzjament 
ibbażat fuq il-kisba tar-riżultati mkejla 
b'referenza għal stadji importanti u miri 
indikati fil-pjanijiet approvati għall-irkupru 
u r-reżiljenza. Għal dan il-għan, l-appoġġ 
addizzjonali għas-self jenħtieġ li jkun 
marbut mal-istadji importanti u l-miri 
addizzjonali meta mqabbla ma' dawk 
rilevanti għall-appoġġ finanzjarju (jiġifieri 
l-appoġġ mhux ripagabbli).

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-
istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jenħtieġ li jieħu l-forma ta' finanzjament 
ibbażat fuq il-kisba tar-riżultati mkejla 
b'referenza għal stadji importanti u miri 
indikati fil-pjanijiet approvati għall-irkupru 
u r-reżiljenza. Għal dan il-għan, l-appoġġ 
addizzjonali għas-self jenħtieġ li jkun 
marbut mal-istadji importanti u l-miri 
addizzjonali meta mqabbla ma' dawk 
rilevanti għall-appoġġ finanzjarju (jiġifieri 
l-appoġġ mhux ripagabbli). L-iżborżi 
jenħtieġ li jsiru biss mat-tlestija tal-istadji 
importanti rilevanti.

Or. en

Emenda 492
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-
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istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jenħtieġ li jieħu l-forma ta' finanzjament 
ibbażat fuq il-kisba tar-riżultati mkejla 
b'referenza għal stadji importanti u miri 
indikati fil-pjanijiet approvati għall-irkupru 
u r-reżiljenza. Għal dan il-għan, l-appoġġ 
addizzjonali għas-self jenħtieġ li jkun 
marbut mal-istadji importanti u l-miri 
addizzjonali meta mqabbla ma' dawk 
rilevanti għall-appoġġ finanzjarju (jiġifieri 
l-appoġġ mhux ripagabbli).

istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għall-pjanijiet għall-irkupru, ir-reżiljenza u 
t-tranżizzjoni jenħtieġ li jieħu l-forma ta' 
finanzjament ibbażat fuq il-kisba tar-
riżultati mkejla b'referenza għal stadji 
importanti u miri bbażati fuq ix-xjenza u 
marbuta biż-żmien indikati fil-pjanijiet 
approvati għall-irkupru u r-reżiljenza. Għal 
dan il-għan, l-appoġġ addizzjonali għas-
self jenħtieġ li jkun marbut mal-istadji 
importanti u l-miri addizzjonali meta 
mqabbla ma' dawk rilevanti għall-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ mhux 
ripagabbli).

Or. en

Emenda 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-
istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jenħtieġ li jieħu l-forma ta' finanzjament 
ibbażat fuq il-kisba tar-riżultati mkejla 
b'referenza għal stadji importanti u miri 
indikati fil-pjanijiet approvati għall-irkupru 
u r-reżiljenza. Għal dan il-għan, l-appoġġ 
addizzjonali għas-self jenħtieġ li jkun 
marbut mal-istadji importanti u l-miri 
addizzjonali meta mqabbla ma' dawk 
rilevanti għall-appoġġ finanzjarju (jiġifieri 
l-appoġġ mhux ripagabbli).

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-
istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jenħtieġ li jieħu l-forma ta' finanzjament 
ibbażat fuq il-kisba tar-riżultati mkejla 
b'referenza għal stadji importanti u miri 
ċari indikati fil-pjanijiet approvati għall-
irkupru u r-reżiljenza. Għal dan il-għan, l-
appoġġ addizzjonali għas-self jenħtieġ li 
jkun marbut mal-istadji importanti u l-miri 
addizzjonali meta mqabbla ma' dawk 
rilevanti għall-appoġġ finanzjarju (jiġifieri 
l-appoġġ mhux ripagabbli).

Or. en

Emenda 494
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Jenħtieġ li jiġu fformulati rekwiżiti 
speċifiċi li jikkonċernaw ir-rapportar 
dwar ġestjoni finanzjarja soda għall-Istati 
Membri biex jirrapportaw dwarha fir-
rapport annwali ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Fir-rapporti annwali ta' 
implimentazzjoni tagħhom jenħtieġ li l-
Istati Membri jirrapportaw dwar ġestjoni 
finanzjarja soda. Għalhekk, jenħtieġ li 
jiġu fformulati rekwiżiti speċifiċi.

Or. en

Emenda 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit u għall-
pagamenti. Biex tiġi żgurata l-
prevedibbiltà, jenħtieġ li jkun possibbli 
għall-Istati Membri li jippreżentaw talbiet 
għall-pagamenti fuq bażi biannwali.
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irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru. 
Is-sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li 
jkunu possibbli jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jkunx ġie implimentat 
b'mod sodisfaċenti mill-Istat Membru. 
Jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri 
kontradittorji xierqa biex jiżguraw li d-
deċiżjoni mill-Kummissjoni fir-rigward 
tas-sospensjoni, il-kanċellazzjoni u l-
irkupru tal-ammonti mħallsa tirrispetta d-
dritt tal-Istati Membri li jipprovdu 
kummenti.

Or. en

Emenda 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Is-
sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li jkunu 
possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx ġie implimentat b'mod 
sodisfaċenti mill-Istat Membru. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji 
xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Jenħtieġ 
li l-Kummissjoni tagħmel disponibbli 
prefinanzjament sa 20 % tal-appoġġ totali 
mill-Fondi stabbiliti fid-deċiżjoni li 
tapprova pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Is-sospensjoni u l-
kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li jkunu possibbli jekk 
il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ma 
jkunx ġie implimentat b'mod sodisfaċenti 
mill-Istat Membru. Jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti proċeduri kontradittorji xierqa 
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li jipprovdu kummenti. biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu kummenti. Il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jenħtieġ li jiġu 
infurmati minn qabel fil-ħin dwar 
kwalunkwe proċedura kontradittorja 
relatata. 

Or. en

Emenda 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Is-
sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li jkunu 
possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx ġie implimentat b'mod 
sodisfaċenti mill-Istat Membru. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji 
xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu kummenti.

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Is-
sospensjoni, il-kanċellazzjoni u l-irkupru 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li 
jkunu possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza ma jkunx ġie implimentat 
b'mod sodisfaċenti mill-Istat Membru. 
Jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri 
kontradittorji xierqa biex jiżguraw li d-
deċiżjoni mill-Kummissjoni fir-rigward 
tas-sospensjoni, il-kanċellazzjoni u l-
irkupru tal-ammonti mħallsa tirrispetta d-
dritt tal-Istati Membri li jipprovdu 
kummenti. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti penali 
f'każ ta' frodi jew ġestjoni ħażina ħafna 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja.

Or. en
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Emenda 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Is-
sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li jkunu 
possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx ġie implimentat b'mod 
sodisfaċenti mill-Istat Membru. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji 
xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu kummenti.

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, att delegat jenħtieġ li jistabbilixxi 
regoli speċifiċi għall-impenji tal-baġit, 
għall-pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Is-
sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li jkunu 
possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx ġie implimentat b'mod 
sodisfaċenti mill-Istat Membru. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji 
xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu kummenti.

Or. en

Emenda 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
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pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Is-
sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li jkunu 
possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx ġie implimentat b'mod 
sodisfaċenti mill-Istat Membru. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji 
xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu kummenti.

pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni kompluta tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza mill-Istat 
Membru. Is-sospensjoni u l-kanċellazzjoni 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li 
jkunu possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza ma jkunx ġie implimentat 
b'mod sodisfaċenti mill-Istat Membru. 
Jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri 
kontradittorji xierqa biex jiżguraw li d-
deċiżjoni mill-Kummissjoni fir-rigward 
tas-sospensjoni, il-kanċellazzjoni u l-
irkupru tal-ammonti mħallsa tirrispetta d-
dritt tal-Istati Membri li jipprovdu 
kummenti.

Or. en

Emenda 501
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Is-
sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li jkunu 
possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u r-

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Is-
sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li 
jsegwu immedjatament jekk il-pjan għall-
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reżiljenza ma jkunx ġie implimentat b'mod 
sodisfaċenti mill-Istat Membru. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji 
xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu kummenti.

irkupru u r-reżiljenza ma jkunx ġie 
implimentat b'mod sodisfaċenti mill-Istat 
Membru. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
proċeduri kontradittorji xierqa biex 
jiżguraw li d-deċiżjoni mill-Kummissjoni 
fir-rigward tas-sospensjoni, il-
kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu kummenti.

Or. en

Emenda 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Is-
sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li jkunu 
possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx ġie implimentat b'mod 
sodisfaċenti mill-Istat Membru. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji 
xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu kummenti.

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jippreżentaw talbiet għall-
pagamenti fuq bażi biannwali. Il-pagamenti 
jenħtieġ li jsiru b'mod rateali u jkunu 
bbażati fuq valutazzjoni pożittiva mill-
Kummissjoni tal-implimentazzjoni tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza mill-Istat 
Membru. Is-sospensjoni u l-kanċellazzjoni 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li 
jkunu possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza ma jkunx ġie implimentat 
b'mod sodisfaċenti mill-Istat Membru. 
Jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri 
kontradittorji xierqa biex jiżguraw li d-
deċiżjoni mill-Kummissjoni fir-rigward 
tas-sospensjoni, il-kanċellazzjoni u l-
irkupru tal-ammonti mħallsa tirrispetta d-
dritt tal-Istati Membri li jipprovdu 
kummenti.

Or. en

Emenda 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel
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Proposta għal regolament
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Fejn is-Semestru Ewropew u 
b'mod partikolari r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż, jidentifika sfidi li 
jirrikjedu riformi urġenti iżda l-Istat 
Membru inkwistjoni ma jużax il-
finanzjament allokat b'mod adegwat jew 
il-Kummissjoni tkun iddeċidiet li 
tissospendi dan il-finanzjament minħabba 
implimentazzjoni mhux sodisfaċenti tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza jew 
f'każ ta' nuqqas fir-rigward tal-istat tad-
dritt, l-azzjonijiet fil-livell reġjonali u 
lokali, inklużi inizjattivi tas-soċjetà ċivili li 
jikkontribwixxu għall-indirizzar ta' dawk 
l-isfidi jenħtieġ li jkomplu jibbenefikaw 
mill-Faċilità, u l-finanzjament jenħtieġ li 
jkun disponibbli għall-awtoritajiet 
reġjonali u lokali u partijiet ikkonċernati 
oħra, inklużi s-sħab soċjali u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Or. en

Emenda 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
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irkupru u r-reżiljenza. irkupru u r-reżiljenza. Il-kumitati 
kompetenti tal-Parlament Ewropew 
jistgħu, fi kwalunkwe stadju, jisimgħu lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri 
responsabbli għall-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza u kwalunkwe istituzzjoni u 
parti kkonċernata rilevanti oħra biex 
jiddiskutu l-miżuri previsti f'dan ir-
Regolament u li għandhom jittieħdu skont 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw fuq bażi biannwali fil-
proċess tas-Semestru Ewropew dwar il-
progress li jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza. Tali rapporti 
mħejjija mill-Istati Membri kkonċernati 
jenħtieġ li jkunu riflessi b'mod xieraq fil-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma, li 
għandhom jintużaw bħala għodda għar-
rapportar dwar il-progress lejn it-tlestija 
tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza, l-Istati Membri 
jistgħu jagħmlu użu mill-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku f'konformità mar-
Regolament XX/SSSS [li jistabbilixxi l-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku].

Or. en

Emenda 506
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 33
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew, f'konsultazzjoni 
mas-sħab soċjali u mal-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 507
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru, ir-
reżiljenza u t-tranżizzjoni. Tali rapporti 
mħejjija mill-esperti indipendenti 
akkreditati u awditjati minn awdituri ta' 
parti terza jistgħu jiġu riflessi b'mod 
xieraq fil-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma, li għandhom jintużaw bħala 
għodda għar-rapportar dwar il-progress 
lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza.

Or. en

Emenda 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw fuq bażi biannwali dwar il-
progress li jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza. Tali rapporti 
mħejjija mill-Istati Membri kkonċernati 
jenħtieġ li jkunu riflessi b'mod xieraq fil-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma, li 
għandhom jintużaw bħala għodda għar-
rapportar dwar il-progress lejn it-tlestija 
tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw fuq bażi biannwali fil-
proċess tas-Semestru Ewropew dwar il-
progress li jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza. Tali rapporti 
mħejjija mill-Istati Membri kkonċernati 
jenħtieġ li jkunu riflessi b'mod xieraq fil-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma, li 
għandhom jintużaw bħala għodda għar-
rapportar dwar il-progress lejn it-tlestija 
tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni kif 
xieraq.

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fl-istess ħin u l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni jenħtieġ li jitwettqu mill-
Kummissjoni kif xieraq. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tiżgura l-viżibbiltà tal-infiq 
fl-ambitu tal-Faċilità billi tindika b'mod 
ċar li l-proġetti appoġġjati jenħtieġ li 
jkunu ttikkettati b'mod ċar bħala 
"Inizjattiva ta' Rkupru tal-UE". Sabiex 
tiġi żgurata trasparenza sħiħa, jenħtieġ li 
jiġu żvelati l-benefiċjarji potenzjali, il-
benefiċjarji, il-parteċipanti u r-riċevituri 
finali ta' strumenti finanzjarji. Dawn 
jeħtieġ li jiġu elenkati f'sistema ta' 
monitoraġġ diġitali biex il-Kummissjoni 
tintroduċi l-fondi tal-UE.

Or. en

Emenda 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni kif 
xieraq.

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni kif 
xieraq. Kwalunkwe attività addizzjonali ta' 
konsultazzjoni jew ta' informazzjoni qabel 
l-adozzjoni tal-pjanijiet għandha tinvolvi 
lill-Kunsill u lill-Parlament, bħala l-
Awtorità Baġitarja Ewropea, fuq bażi 
ugwali.

Or. en
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Emenda 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni kif 
xieraq.

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fl-istess ħin u l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni jenħtieġ li jitwettqu mill-
Kummissjoni kif xieraq. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tiżgura l-viżibbiltà tal-infiq 
fl-ambitu tal-Faċilità billi tindika li l-
proġetti appoġġjati jenħtieġ li jkunu 
ttikkettati b'mod ċar bħala "Inizjattiva ta' 
Rkupru tal-UE".

Or. en

Emenda 513
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni kif 
xieraq.

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza u ta' 
obbligu ta' rendikont, il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza adottati mill-
Kummissjoni jenħtieġ li jiġu kkomunikati 
minnufih lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill b'termini ugwali u l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni jenħtieġ li jitwettqu mill-
Kummissjoni kif xieraq.

Or. en

Emenda 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni kif 
xieraq.

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fl-istess ħin u l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni jenħtieġ li jitwettqu mill-
Kummissjoni kif xieraq.

Or. en

Emenda 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni kif 
xieraq.

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet annwali għall-irkupru u r-
reżiljenza adottati mill-Kummissjoni 
jenħtieġ li jiġu kkomunikati lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill u l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni jenħtieġ li jitwettqu mill-
Kummissjoni kif xieraq.

Or. en

Emenda 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) L-Istati Membri jenħtieġ li 
jiżguraw li l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni, b'mod partikolari fir-
rigward tal-obbligu li jsir viżibbli l-appoġġ 
ipprovdut fil-qafas tal-Faċilità, jiġu 
mxerrda sew fil-livell reġjonali u lokali 
xieraq, fuq diversi mezzi b'mod mhux 
diskriminatorju.

Or. en
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Emenda 517
Gunnar Beck

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
effiċjenti u koerenti ta' fondi mill-baġit 
tal-Unjoni u biex jiġi rrispettat il-
prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda, l-
azzjonijiet f'dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jkunu konsistenti u komplementari mal-
programmi attwali tal-Unjoni, filwaqt li 
jevitaw finanzjament doppju għall-istess 
nefqa. B'mod partikolari, fl-istadji kollha 
tal-proċess, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ li jiżguraw 
koordinazzjoni effettiva sabiex 
jissalvagwardjaw il-konsistenza, il-
komplementarjetà u s-sinerġija bejn is-
sorsi ta' finanzjament. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jenħtieġ li jkunu meħtieġa 
jippreżentaw l-informazzjoni rilevanti 
dwar il-finanzjament tal-Unjoni eżistenti 
jew ippjanat meta jippreżentaw il-pjanijiet 
tagħhom lill-Kummissjoni. L-appoġġ 
finanzjarju permezz tal-Faċilità jenħtieġ li 
jkun addizzjonali għall-appoġġ ipprovdut 
taħt fondi u programmi oħra tal-Unjoni, u 
proġetti ta' riforma u investiment 
iffinanzjati mill-Faċilità jenħtieġ li jkunu 
jistgħu jirċievu finanzjament minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kostijiet.

(35) L-objettivi tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza huma komuni għal 
programmi oħra tal-UE, u dan għandu 
vantaġġ f'termini ta' komplementarjetà u 
sinerġija. Madankollu, dan iżid ir-riskju 
ta' finanzjament doppju u ta' 
kompetizzjoni bejn programmi differenti, 
b'mod partikolari peress li l-iskema se 
tkopri proġetti li huma potenzjalment 
eliġibbli taħt oqsma ta' politika oħra, 
bħall-koeżjoni, it-trasport, l-enerġija u r-
riċerka.

Or. en

Emenda 518
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni (35) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
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effiċjenti u koerenti ta' fondi mill-baġit tal-
Unjoni u biex jiġi rrispettat il-prinċipju ta' 
ġestjoni finanzjarja soda, l-azzjonijiet f'dan 
ir-Regolament jenħtieġ li jkunu konsistenti 
u komplementari mal-programmi attwali 
tal-Unjoni, filwaqt li jevitaw finanzjament 
doppju għall-istess nefqa. B'mod 
partikolari, fl-istadji kollha tal-proċess, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ li 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva sabiex 
jissalvagwardjaw il-konsistenza, il-
komplementarjetà u s-sinerġija bejn is-
sorsi ta' finanzjament. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jenħtieġ li jkunu meħtieġa 
jippreżentaw l-informazzjoni rilevanti dwar 
il-finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew 
ippjanat meta jippreżentaw il-pjanijiet 
tagħhom lill-Kummissjoni. L-appoġġ 
finanzjarju permezz tal-Faċilità jenħtieġ li 
jkun addizzjonali għall-appoġġ ipprovdut 
taħt fondi u programmi oħra tal-Unjoni, u 
proġetti ta' riforma u investiment 
iffinanzjati mill-Faċilità jenħtieġ li jkunu 
jistgħu jirċievu finanzjament minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kostijiet.

effiċjenti u koerenti ta' fondi mill-baġit tal-
Unjoni u biex jiġi rrispettat il-prinċipju ta' 
ġestjoni finanzjarja soda, l-azzjonijiet f'dan 
ir-Regolament jenħtieġ li jkunu konsistenti 
u komplementari mal-programmi attwali 
tal-Unjoni, filwaqt li jevitaw finanzjament 
doppju għall-istess nefqa. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għar-riskju 
ta' trikkib ma' programmi oħra bħall-
Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta jew 
InvestEU. B'mod partikolari, fl-istadji 
kollha tal-proċess, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ li jiżguraw 
koordinazzjoni effettiva sabiex 
jissalvagwardjaw il-konsistenza, il-
komplementarjetà u s-sinerġija bejn is-
sorsi ta' finanzjament. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jenħtieġ li jkunu meħtieġa 
jippreżentaw l-informazzjoni rilevanti dwar 
il-finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew 
ippjanat meta jippreżentaw il-pjanijiet 
tagħhom lill-Kummissjoni. L-appoġġ 
finanzjarju permezz tal-Faċilità jenħtieġ li 
jkun addizzjonali għall-appoġġ ipprovdut 
taħt fondi u programmi oħra tal-Unjoni, u 
proġetti ta' riforma u investiment 
iffinanzjati mill-Faċilità jenħtieġ li jkunu 
jistgħu jirċievu finanzjament minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kostijiet.

Or. fr

Emenda 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
effiċjenti u koerenti ta' fondi mill-baġit tal-
Unjoni u biex jiġi rrispettat il-prinċipju ta' 
ġestjoni finanzjarja soda, l-azzjonijiet f'dan 
ir-Regolament jenħtieġ li jkunu konsistenti 
u komplementari mal-programmi attwali 
tal-Unjoni, filwaqt li jevitaw finanzjament 

(35) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
effiċjenti u koerenti ta' fondi mill-baġit tal-
Unjoni u biex jiġi rrispettat il-prinċipju ta' 
ġestjoni finanzjarja soda, l-azzjonijiet f'dan 
ir-Regolament jenħtieġ li jkunu konsistenti 
u komplementari mal-programmi attwali 
tal-Unjoni, filwaqt li jevitaw finanzjament 
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doppju għall-istess nefqa. B'mod 
partikolari, fl-istadji kollha tal-proċess, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ li 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva sabiex 
jissalvagwardjaw il-konsistenza, il-
komplementarjetà u s-sinerġija bejn is-
sorsi ta' finanzjament. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jenħtieġ li jkunu meħtieġa 
jippreżentaw l-informazzjoni rilevanti dwar 
il-finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew 
ippjanat meta jippreżentaw il-pjanijiet 
tagħhom lill-Kummissjoni. L-appoġġ 
finanzjarju permezz tal-Faċilità jenħtieġ li 
jkun addizzjonali għall-appoġġ ipprovdut 
taħt fondi u programmi oħra tal-Unjoni, u 
proġetti ta' riforma u investiment 
iffinanzjati mill-Faċilità jenħtieġ li jkunu 
jistgħu jirċievu finanzjament minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kostijiet.

doppju għall-istess nefqa. B'mod 
partikolari, fl-istadji kollha tal-proċess, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ li 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva sabiex 
jissalvagwardjaw il-konsistenza, il-
komplementarjetà u s-sinerġija bejn is-
sorsi ta' finanzjament u appoġġ tekniku 
rċevut permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
jenħtieġ li jkunu meħtieġa jippreżentaw l-
informazzjoni rilevanti dwar il-
finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew 
ippjanat meta jippreżentaw il-pjanijiet 
tagħhom lill-Kummissjoni. L-appoġġ 
finanzjarju permezz tal-Faċilità jenħtieġ li 
jkun addizzjonali għall-appoġġ ipprovdut 
taħt fondi u programmi oħra tal-Unjoni, u 
proġetti ta' riforma u investiment 
iffinanzjati mill-Faċilità jenħtieġ li jkunu 
jistgħu jirċievu finanzjament minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kostijiet.

Or. en

Emenda 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
effiċjenti u koerenti ta' fondi mill-baġit tal-
Unjoni u biex jiġi rrispettat il-prinċipju ta' 
ġestjoni finanzjarja soda, l-azzjonijiet f'dan 
ir-Regolament jenħtieġ li jkunu konsistenti 
u komplementari mal-programmi attwali 
tal-Unjoni, filwaqt li jevitaw finanzjament 
doppju għall-istess nefqa. B'mod 
partikolari, fl-istadji kollha tal-proċess, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ li 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva sabiex 
jissalvagwardjaw il-konsistenza, il-
komplementarjetà u s-sinerġija bejn is-
sorsi ta' finanzjament. Għal dan il-għan, l-

(35) Sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
effiċjenti u koerenti ta' fondi mill-baġit tal-
Unjoni u biex jiġi rrispettat il-prinċipju ta' 
ġestjoni finanzjarja soda, u jiġu evitati l-
kunflitti ta' interess. L-azzjonijiet f'dan ir-
Regolament jenħtieġ li jkunu konsistenti u 
komplementari mal-programmi attwali tal-
Unjoni, filwaqt li jevitaw finanzjament 
doppju għall-istess nefqa. B'mod 
partikolari, fl-istadji kollha tal-proċess, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ li 
jiżguraw koordinazzjoni effettiva sabiex 
jissalvagwardjaw il-konsistenza, il-
komplementarjetà u s-sinerġija bejn is-
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Istati Membri jenħtieġ li jkunu meħtieġa 
jippreżentaw l-informazzjoni rilevanti dwar 
il-finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew 
ippjanat meta jippreżentaw il-pjanijiet 
tagħhom lill-Kummissjoni. L-appoġġ 
finanzjarju permezz tal-Faċilità jenħtieġ li 
jkun addizzjonali għall-appoġġ ipprovdut 
taħt fondi u programmi oħra tal-Unjoni, u 
proġetti ta' riforma u investiment 
iffinanzjati mill-Faċilità jenħtieġ li jkunu 
jistgħu jirċievu finanzjament minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kostijiet.

sorsi ta' finanzjament. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jenħtieġ li jkunu meħtieġa 
jippreżentaw l-informazzjoni rilevanti dwar 
il-finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew 
ippjanat meta jippreżentaw il-pjanijiet 
tagħhom lill-Kummissjoni. L-appoġġ 
finanzjarju permezz tal-Faċilità jenħtieġ li 
jkun addizzjonali għall-appoġġ ipprovdut 
taħt fondi u programmi oħra tal-Unjoni, u 
proġetti ta' riforma u investiment 
iffinanzjati mill-Faċilità jenħtieġ li jkunu 
jistgħu jirċievu finanzjament minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kostijiet.

Or. en

Emenda 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Il-flus kollha li jintefqu permezz 
tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
jenħtieġ li jintefqu b'mod effiċjenti, 
filwaqt li jkollhom impatt pożittiv doppju 
fuq l-irkupru tal-Ewropa mill-kriżi u fuq 
it-tranżizzjoni tal-Ewropa lejn ekonomija 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 522
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Skont il-prinċipji ta' obbligu ta' 
rendikont u ta' trasparenza, l-infiq fl-
ambitu tal-Faċilità jenħtieġ li jkun soġġett 
għal proċedura ta' kwittanza mill-
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Parlament Ewropew.
Or. en

Emenda 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post.

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda, 
b'mod partikolari għall-Istati Membri. Jekk 
xieraq, dawn ir-rekwiżiti jenħtieġ li 
jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala 
bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-
Istrumenti fil-post. Jenħtieġ li tiġi 
stabbilita tabella ta' valutazzjoni apposta 
għal dak il-għan. Jenħtieġ li l-infiq fl-
ambitu tal-Faċilità jkun soġġett għal 
proċedura ta' kwittanza mill-Parlament 
Ewropew. Id-data miġbura għall-finijiet 
ta' monitoraġġ għandha tinġabar 
diżaggregata skont il-ġeneru u skont il-
livelli ta' introjtu.

Or. en

Emenda 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
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Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post.

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post. Tabella ta' valutazzjoni apposta, 
allinjata mat-tabelli ta' valutazzjoni 
soċjali u makroekonomiċi, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita għal dan il-għan.

Or. en

Emenda 525
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post.

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post. Id-data miġbura għall-finijiet ta' 
monitoraġġ għandha tinġabar 
diżaggregata skont il-ġeneru.

Or. en
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Emenda 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post.

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post. It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha 
tirrappreżenta waħda mill-bażijiet tal-
evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
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evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post.

evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post. Jenħtieġ li l-infiq fl-ambitu tal-
Faċilità jkun soġġett għal proċedura ta' 
kwittanza.

Or. en

Emenda 528
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post.

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi ta' 
sostenibbiltà armonizzati li jistgħu jitkejlu, 
bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti 
tal-Istrumenti fuq l-ambjent, l-ekonomija 
u s-soċjetà.

Or. en

Emenda 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapporti ta' kull tliet xhur lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dawn ir-rapporti jenħtieġ 
li jinkludu informazzjoni dettaljata dwar l-
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sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

għadd ta' pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza approvati u pendenti, il-
progress li sar bil-pjanijiet tal-Istati 
Membri kkonċernati fl-ambitu tal-
Faċilità, l-istatus tal-implimentazzjoni tal-
miri u l-istadji importanti għal kull Stat 
Membru, l-ammonti impenjati u mħallsa 
lil kull Stat Membru u b'kollox, l-
applikazzjonijiet għal pagament li jkunu 
saru, id-deċiżjonijiet dwar il-pagament li 
jkunu ġew adottati, is-sospensjoni jew il-
kanċellazzjoni tal-pagamenti, l-irkupru 
tal-fondi, ir-riċevituri tal-fondi u l-
informazzjoni rilevanti l-oħra kollha li 
tiżgura trasparenza u obbligu ta' 
rendikont sħaħ; dawn jenħtieġ li jinkludu 
wkoll informazzjoni dwar il-volum tar-
rikavati assenjati lill-Faċilità mill-Istrument 
tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru fit-tliet 
xhur preċedenti, imqassma skont il-linja 
baġitarja, u l-kontribuzzjoni tal-ammonti 
miġbura permezz tal-Istrument tal-Unjoni 
Ewropea għall-Irkupru għall-kisbiet tal-
objettivi tal-Faċilità. F'konformità mal-
prinċipji ta' trasparenza u ta' obbligu ta' 
rendikont, fuq talba tal-Parlament 
Ewropew, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tipparteċipa kull tliet xhur fis-seduti ta' 
smigħ quddiem il-Parlament Ewropew 
biex tirrapporta dwar l-attivitajiet u l-
informazzjoni inklużi fir-rapporti ta' kull 
tliet xhur.

Or. en

Emenda 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport semi-annwali lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
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jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li jinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità u valutazzjoni għal kull pajjiż tal-
volum tar-rikavati li jikkontribwixxu 
għall-mira ġenerali ta' 30 % tal-infiq tal-
baġit tal-UE li jappoġġja l-objettivi 
klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 531
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li jinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità, bħala parti mir-Rappurtar 
Finanzjarju u Kontabilistiku Integrat 
annwali u soġġett għall-proċedura ta' 
kwittanza tal-Parlament Ewropew bħala 
parti mir-rapport ta' kwittanza tal-
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Kummissjoni f'kapitolu separat.
Or. en

Emenda 532
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport semi-annwali lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li jinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità. Jenħtieġ li jkun fih ukoll 
informazzjoni dwar il-progress li sar biex 
jintlaħqu l-istadji importanti, il-miri u l-
indikaturi korrispondenti individwali 
deskritti fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ta' kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 



AM\1211941MT.docx 285/327 PE655.953v01-00

MT

ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

ir-Regolament, bħala parti mir-Rappurtar 
Finanzjarju u Kontabilistiku Integrat 
annwali u soġġett għal proċedura ta' 
kwittanza speċjali tal-Parlament 
Ewropew. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li jinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

Or. en

Emenda 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li jinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tipproponi sett ta' indikaturi 
komuni tal-output u tal-prestazzjoni.

Or. en
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Emenda 535
Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

(37) Huwa opportun li, sabiex 
tipprevjeni r-riskju ta' frodi, il-
Kummissjoni tipprovdi rapport semi-
annwali lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stipulata f'dan ir-Regolament. Dan 
ir-rapport jenħtieġ li jinkludi informazzjoni 
dwar il-progress li sar mill-Istati Membri 
skont il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza approvati; jenħtieġ li tinkludi 
wkoll informazzjoni dwar il-volum tar-
rikavati assenjati lill-Faċilità mill-Istrument 
tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru fis-sena 
preċedenti, imqassma skont il-linja 
baġitarja, u l-kontribuzzjoni tal-ammonti 
miġbura permezz tal-Istrument tal-Unjoni 
Ewropea għall-Irkupru għall-kisbiet tal-
objettivi tal-Faċilità.

Or. fr

Emenda 536
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati u l-
impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn il-



AM\1211941MT.docx 287/327 PE655.953v01-00

MT

dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

ġeneri; jenħtieġ li jinkludi wkoll 
informazzjoni dwar il-volum tar-rikavati 
assenjati lill-Faċilità mill-Istrument tal-
Unjoni Ewropea għall-Irkupru fis-sena 
preċedenti, imqassma skont il-linja 
baġitarja, u l-kontribuzzjoni tal-ammonti 
miġbura permezz tal-Istrument tal-Unjoni 
Ewropea għall-Irkupru għall-kisbiet tal-
objettivi tal-Faċilità.

Or. en

Emenda 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport biannwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li jinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

Or. en

Emenda 538
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) In-natura eċċezzjonali u 
temporanja tal-Faċilità biex twettaq ir-
riformi strutturali u l-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza f'perjodu ta' żmien 
qasir hija l-akbar sfida. Il-Parlament 
Ewropew jeħtieġlu jsegwi mill-qrib il-
proċess kollu u jiżgura skrutinju 
demokratiku għaċ-ċittadini. Sabiex jikseb 
dan, il-Parlament jista' joħloq kumitat 
speċjali temporanju inkarigat biex 
jirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 539
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti ta' nofs it-terminu li tħares 
lejn il-kisba tal-objettivi tal-Faċilità 
stabbilita b'dan ir-Regolament, l-effiċjenza 
tal-użu tar-riżorsi tagħha u l-valur miżjud 
tagħha. Jekk xieraq, l-evalwazzjoni 
jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn 
proposta għal emendi għal dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, 
evalwazzjoni indipendenti ex post jenħtieġ 
li tittratta l-impatt fit-tul tal-istrumenti.

(38) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti skont il-ġeneru, 
f'konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili tan-nisa u mal-esperti fl-
ibbaġitjar skont il-ġeneru, li tħares lejn il-
kisba tal-objettivi tal-Faċilità stabbilita 
b'dan ir-Regolament, l-effiċjenza tal-użu 
tar-riżorsi tagħha u l-valur miżjud tagħha. 
Jekk xieraq, l-evalwazzjoni jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn proposta għal emendi 
għal dan ir-Regolament. Barra minn hekk, 
evalwazzjoni indipendenti ex post jenħtieġ 
li tittratta l-impatt fit-tul tal-istrumenti, 
inkluż fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Or. en

Emenda 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti ta' nofs it-terminu li tħares 
lejn il-kisba tal-objettivi tal-Faċilità 
stabbilita b'dan ir-Regolament, l-effiċjenza 
tal-użu tar-riżorsi tagħha u l-valur miżjud 
tagħha. Jekk xieraq, l-evalwazzjoni 
jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn 
proposta għal emendi għal dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, 
evalwazzjoni indipendenti ex post jenħtieġ 
li tittratta l-impatt fit-tul tal-istrumenti.

(38) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti li tħares lejn il-kisba tal-
objettivi tal-Faċilità stabbilita b'dan ir-
Regolament, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi 
tagħha u l-valur miżjud tagħha. Jekk 
xieraq, l-evalwazzjoni jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn proposta għal emendi 
għal dan ir-Regolament. Barra minn hekk, 
evalwazzjoni indipendenti ex post jenħtieġ 
li tittratta l-impatt soċjali, ekonomiku, 
reġjonali u ambjentali fit-tul tal-Faċilità, 
inklużi data u riżultati speċifiċi għal kull 
Stat Membru.

Or. en

Emenda 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 38a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
disponibbli għall-Istati Membri li jkunu 
ffirmaw il-"Wegħda tal-Istat tad-Dritt" u 
li huma impenjati li jaderixxu mal-istat 
tad-dritt u mal-valuri fundamentali tal-
Unjoni, kif imnaqqax fit-Trattati.

Or. en

Emenda 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 38b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38b) Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tingħata s-setgħa li tibda s-sospensjoni 
tal-approprjazzjonijiet ta' impenn jew ta' 
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pagament għall-Istati Membri fl-ambitu 
tal-Faċilità f'każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fejn dawn jaffettwaw jew jistgħu 
jaffettwaw il-prinċipji ta' ġestjoni 
finanzjarja soda jew il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-Faċilità 
jenħtieġ li tipprevedi regoli u proċeduri 
ċari dwar il-bidu tal-mekkaniżmu ta' 
sospensjoni jew dwar it-tneħħija tiegħu. 
F'dan ir-rigward, il-proċedura li tinbeda 
s-sospensjoni tal-finanzjament fl-ambitu 
tal-Faċilità u t-tqegħid sussegwenti tiegħu 
f'riżerva jenħtieġ li tiġi mblukkata biss 
jekk maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill 
jew maġġoranza tal-Parlament topponiha.

Or. en

Emenda 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ 
finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti jenħtieġ li 
jiġu eżerċitati mill-Kummissjoni 
f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, skont il-proċedura ta' eżami 
tiegħu13. Wara l-adozzjoni ta' att ta' 
implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun 

imħassar
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possibbli għall-Istat Membru kkonċernat 
u għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti 
u l-miri, u aċċess għal data sottostanti. 
Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-
arranġamenti operazzjonali fir-rigward 
taċ-ċirkostanzi prevalenti matul l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati 
fir-Regolament Finanzjarju u 
jiddeterminaw b'mod partikolari l-
proċedura għall-istabbiliment u l-
implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw 
ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni 
f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, 
billi r-rispett għall-istat tad-dritt huwa 
prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni 
finanzjarja soda u effettiva tal-fondi tal-
UE.
__________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en
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Emenda 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ 
finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti jenħtieġ li 
jiġu eżerċitati mill-Kummissjoni 
f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, skont il-proċedura ta' eżami 
tiegħu13. Wara l-adozzjoni ta' att ta' 
implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istat Membru kkonċernat 
u għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti 
u l-miri, u aċċess għal data sottostanti. 
Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-
arranġamenti operazzjonali fir-rigward 
taċ-ċirkostanzi prevalenti matul l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att delegat.
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Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati 
fir-Regolament Finanzjarju u 
jiddeterminaw b'mod partikolari l-
proċedura għall-istabbiliment u l-
implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw 
ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni 
f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, 
billi r-rispett għall-istat tad-dritt huwa 
prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni 
finanzjarja soda u effettiva tal-fondi tal-
UE.
__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att delegat.
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setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ 
finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti jenħtieġ li 
jiġu eżerċitati mill-Kummissjoni 
f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, skont il-proċedura ta' eżami 
tiegħu13. Wara l-adozzjoni ta' att ta' 
implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istat Membru kkonċernat 
u għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti 
u l-miri, u aċċess għal data sottostanti. 
Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-
arranġamenti operazzjonali fir-rigward 
taċ-ċirkostanzi prevalenti matul l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati 
fir-Regolament Finanzjarju u 
jiddeterminaw b'mod partikolari l-
proċedura għall-istabbiliment u l-
implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw 
ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni 
f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, 
billi r-rispett għall-istat tad-dritt huwa 
prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni 
finanzjarja soda u effettiva tal-fondi tal-
UE.
__________________ __________________
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13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati 
mill-Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont 
il-proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' atti delegati. Is-
setgħa li jiġu adottati atti f'konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) relatati mal-adozzjoni tal-pjanijiet 
ta' rkupru u ta' reżiljenza u mal-ħlas tal-
appoġġ finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-
istadji importanti u l-miri rilevanti jenħtieġ 
li jiġu ddelegati lill-Kummissjoni. Huwa 
ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li 
dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill, għandhom jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti 
tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom 
ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat 
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rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 
jittrattaw it-tħejjija ta' azzjonijiet delegati. 
Wara l-adozzjoni ta' att delegat, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istat Membru 
kkonċernat u għall-Kummissjoni li jaqblu 
dwar ċerti arranġamenti operazzjonali ta' 
natura teknika, li jagħtu dettalji dwar 
aspetti tal-implimentazzjoni fir-rigward ta' 
skedi ta' żmien, indikaturi għall-istadji 
importanti u l-miri, u aċċess għal data 
sottostanti. Sabiex titħalla r-rilevanza 
kontinwa tal-arranġamenti operazzjonali 
fir-rigward taċ-ċirkostanzi prevalenti matul 
l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-
Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw 
b'mod partikolari l-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit 
permezz ta' għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en



AM\1211941MT.docx 297/327 PE655.953v01-00

MT

Emenda 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ 
li jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal 
dan ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att delegat, jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istat Membru kkonċernat u 
għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti u 
l-miri, u aċċess għal data sottostanti. Tali 
arranġamenti, kif ukoll l-għażla tal-istadji 
importanti u l-miri rilevanti, għandhom 
jippermettu li fil-pjanijiet għall-irkupru u 
r-reżiljenza jiġu inklużi investimenti 
infrastrutturali li, minħabba d-daqs u l-
kumplessità inerenti tagħhom, jistgħu 
jirrikjedu perjodi ta' twettiq itwal li 
jmorru lil hinn mill-perjodu ta' żmien tar-
Regolament.
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ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
baġit permezz ta' għotjiet, akkwisti, 
premji, implimentazzjoni indiretta, u 
jipprovdu għal verifiki dwar ir-
responsabbiltà ta' atturi finanzjarji. Ir-
regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 
TFUE jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fl-Istati Membri, billi r-rispett għall-istat 
tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali 
għal ġestjoni finanzjarja soda u effettiva 
tal-fondi tal-UE.
__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom u t-trasferiment baġitarju ta' 
akkumpanjament jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
f'att leġiżlattiv li għandu jiġi adottat mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Wara 
l-adozzjoni ta' att delegat, jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istat Membru kkonċernat u 
għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
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adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ 
finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti jenħtieġ li 
jiġu eżerċitati mill-Kummissjoni 
f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, skont il-proċedura ta' eżami 
tiegħu13. Wara l-adozzjoni ta' att ta' 
implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli 
għall-Istat Membru kkonċernat u għall-
Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti u 
l-miri, u aċċess għal data sottostanti. 
Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-
arranġamenti operazzjonali fir-rigward taċ-
ċirkostanzi prevalenti matul l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-
Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw 
b'mod partikolari l-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit 
permezz ta' għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti u 
l-miri, u aċċess għal data sottostanti. 
Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-
arranġamenti operazzjonali fir-rigward taċ-
ċirkostanzi prevalenti matul l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-
Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw 
b'mod partikolari l-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit 
permezz ta' għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
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prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 

(39) Il-pjanijiet annwali għall-irkupru u 
r-reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni, wara d-deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
att delegat dwar l-impatti tal-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru fuq l-objettivi u 
l-istrateġiji globali tal-Istrateġija Annwali 
tal-Unjoni għat-Tkabbir Sostenibbli u fuq 
il-baġit tal-UE. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
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jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 550
Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 39



PE655.953v01-00 302/327 AM\1211941MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
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implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE. Minn dan isegwi 
li jenħtieġ li ma jingħata l-ebda appoġġ 
finanzjarju disponibbli fl-ambitu tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza lill-
Istati Membri li juru nuqqas ġeneralizzat 
fir-rigward tal-istat tad-dritt.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 

(39) Il-pjanijiet annwali għall-irkupru u 
r-reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni, wara d-deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-att 
delegat dwar l-impatti tal-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru fuq l-objettivi u 
l-istrateġiji globali tal-Istrateġija Annwali 
tal-Unjoni għat-Tkabbir Sostenibbli u fuq 
il-baġit tal-UE. Sabiex ikunu żgurati 
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reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont 
il-proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni u delegati 
relatati mal-adozzjoni tal-pjanijiet ta' 
rkupru u ta' reżiljenza u mal-ħlas tal-
appoġġ finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-
istadji importanti u l-miri rilevanti jenħtieġ 
li jiġu eżerċitati mill-Kummissjoni 
f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/201113 u l-Artikolu 290 tat-TFUE. 
Wara l-adozzjoni ta' att ta' 
implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli 
għall-Istat Membru kkonċernat u għall-
Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti u 
l-miri, u aċċess għal data sottostanti. 
Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-
arranġamenti operazzjonali fir-rigward taċ-
ċirkostanzi prevalenti matul l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-
Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw 
b'mod partikolari l-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit 
permezz ta' għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.
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__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
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għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt, il-verifiki u l-bilanċi 
demokratiċi, ġudikatura indipendenti, il-
pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja 
huma prekundizzjonijiet essenzjali għal 
ġestjoni finanzjarja soda u effettiva tal-
fondi tal-UE u għall-ġlieda kontra l-
korruzzjoni.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 



PE655.953v01-00 308/327 AM\1211941MT.docx

MT

u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt, il-verifiki u l-bilanċi 
demokratiċi, ġudikatura indipendenti, il-
pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja 
huma prekundizzjonijiet essenzjali għal 
ġestjoni finanzjarja soda u effettiva tal-
fondi tal-UE u għall-ġlieda kontra l-
korruzzjoni.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 554
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. cIs-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
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adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru, ta' 
reżiljenza u ta' tranżizzjoni u mal-ħlas tal-
appoġġ finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-
istadji importanti u l-miri rilevanti jenħtieġ 
li jiġu eżerċitati mill-Kummissjoni 
f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, skont il-proċedura ta' eżami 
tiegħu13. Wara l-adozzjoni ta' att ta' 
implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli 
għall-Istat Membru kkonċernat u għall-
Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi ta' sostenibbiltà għall-
istadji importanti u l-miri bbażati fuq ix-
xjenza u marbuta biż-żmien, u aċċess għal 
data sottostanti. Sabiex titħalla r-rilevanza 
kontinwa tal-arranġamenti operazzjonali 
fir-rigward taċ-ċirkostanzi prevalenti matul 
l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru, 
ir-reżiljenza u t-tranżizzjoni, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal- 13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu adottati mill-
Kunsill u mill-Parlament Ewropew 
permezz ta' att delegat, fuq proposta mill-
Kummissjoni. Is-setgħat relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att delegat, jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istat Membru kkonċernat u 
għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti u 
l-miri, u aċċess għal data sottostanti. 
Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-
arranġamenti operazzjonali fir-rigward taċ-
ċirkostanzi prevalenti matul l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
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prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-
Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw 
b'mod partikolari l-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit 
permezz ta' għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
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finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-

finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu adottati mill-
Kunsill permezz ta' deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-
Kummissjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli 
għall-Istat Membru kkonċernat u għall-
Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti u 
l-miri, u aċċess għal data sottostanti. 
Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-
arranġamenti operazzjonali fir-rigward taċ-
ċirkostanzi prevalenti matul l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-
Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw 
b'mod partikolari l-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit 
permezz ta' għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
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istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont 
il-proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att delegat. 
Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati. 
Is-setgħa li jiġu adottati atti relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mal-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE). Wara l-adozzjoni ta' att delegat, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
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Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati 
mill-Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att delegat. 
Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat 
delegati lill-Kummissjoni. Is-setgħat 
delegati relatati mal-adozzjoni tal-pjanijiet 
ta' rkupru u ta' reżiljenza u mal-ħlas tal-
appoġġ finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-
istadji importanti u l-miri ċari jenħtieġ li 
jiġu eżerċitati mill-Kummissjoni 
f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, skont il-proċedura ta' eżami 
tiegħu. Wara l-adozzjoni ta' att delegat, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri ċari, u 
aċċess għal data sottostanti. Sabiex titħalla 
r-rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
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partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att delegat. 
Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat 
delegati lill-Kummissjoni. Is-setgħat 
delegati relatati mal-adozzjoni tal-pjanijiet 
ta' rkupru u ta' reżiljenza u mal-ħlas tal-
appoġġ finanzjarju meta jiġu ssodisfati l-
istadji importanti u l-miri rilevanti jenħtieġ 
li jiġu eżerċitati mill-Kummissjoni 
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miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, skont il-proċedura ta' eżami 
tiegħu13. Wara l-adozzjoni ta' att delegat, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
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implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Or. en

Emenda 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Fl-interess ta' rkupru ekonomiku 
rapidu, l-appoġġ jenħtieġ li jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni bl-aktar mod mgħaġġel 
u effiċjenti possibbli. L-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni involuti fil-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet jenħtieġ 
li jagħmlu ħilithom biex inaqqsu ż-żmien 
tal-ipproċessar u jissimplifikaw il-
proċeduri sabiex tiġi żgurata l-adozzjoni 
bla xkiel u rapida tad-deċiżjonijiet dwar 
il-mobilizzazzjoni tal-Faċilità.

Or. en

Emenda 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Il-Faċilità hija programm ewlieni 
tal-Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni 
Ewropea bħala parti mill-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali rivedut. 
Madankollu, jenħtieġ li l-infiq fl-ambitu 
tal-Faċilità jkun soġġett għal proċedura 
ta' kwittanza mill-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) L-infiq fl-ambitu tal-Faċilità 
jenħtieġ li jkun soġġett għal proċedura ta' 
kwittanza speċjali li jenħtieġ li tivverifika 
jekk l-implimentazzjoni kinitx 
f'konformità mar-regoli rilevanti, inklużi 
l-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba.

Or. en

Emenda 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) F'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju, ir-Regolament (UE Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9515, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 
2185/9616 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/193917, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta' 
miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, 
id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-
investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' 
frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa 
bi żball jew użati b'mod mhux korrett u 
jekk xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, 
f'konformità mar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, 
fosthom kontrolli u spezzjonijiet fil-post, 
bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-
Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju 

(40) F'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju, ir-Regolament (UE Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9515, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 
2185/9616 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/193917, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta' 
miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, 
id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-
investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' 
frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa 
bi żball jew użati b'mod mhux korrett u 
jekk xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, 
f'konformità mar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, 
fosthom kontrolli u spezzjonijiet fil-post, 
bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-
Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju 



PE655.953v01-00 320/327 AM\1211941MT.docx

MT

tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) 
jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u 
reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst 
fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsil18l. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u 
tiżgura li kwalunkwe terza persuna 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti lill-
Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri.

tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) 
jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u 
reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst 
fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill18. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tirrapporta kwalunkwe suspett 
ta' irregolarità jew frodi u tikkoopera bis-
sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u 
tiżgura li kwalunkwe terza persuna 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti lill-
Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri. Għad-
detezzjoni u r-rapportar ta' irregolaritajiet 
u frodi, il-Kummissjoni għandha għodod 
tal-IT għad-dispożizzjoni tagħha li 
għandhom jintużaw mir-riċevituri tal-
appoġġ fl-ambitu tal-Faċilità.

__________________ __________________
14 Ir-Regolament (UE, Euratom ) Nru 
883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L248, 
18.9.2013, p. 1)

14 Ir-Regolament (UE, Euratom ) Nru 
883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L248, 
18.9.2013, p. 1)

15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p.1)

15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p.1)

16 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolarijiet oħra (ĠU L292, 15.11.96, p. 

16 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolarijiet oħra (ĠU L292, 15.11.96, p. 
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2) 2)
17 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L283, 
31.10.2017, p.1)

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L283, 
31.10.2017, p.1)

18 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29)

18 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29)

Or. en

Emenda 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) F'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju, ir-Regolament (UE Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9515, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 
2185/9616 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/193917, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta' 
miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, 
id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-
investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' 
frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa 
bi żball jew użati b'mod mhux korrett u 
jekk xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, 
f'konformità mar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, 
fosthom kontrolli u spezzjonijiet fil-post, 
bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 

(40) F'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju, ir-Regolament (UE Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9515, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 
2185/9616 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/193917, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta' 
miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, 
id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-
investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' 
frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa 
bi żball jew użati b'mod mhux korrett u 
jekk xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, 
f'konformità mar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, 
fosthom kontrolli u spezzjonijiet fil-post, 
bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
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illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-
Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) 
jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u 
reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst 
fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsil18l. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u 
tiżgura li kwalunkwe terza persuna 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti lill-
Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri.

illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-
Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) 
jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u 
reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst 
fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill18. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u 
tiżgura li kwalunkwe terza persuna 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti lill-
Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-pajjiżi li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-UPPE 
għandhom jirċievu prefinanzjament 
addizzjonali ta' 5 % tal-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom għall-Irkupru u r-
Reżiljenza.

__________________ __________________
14 Ir-Regolament (UE, Euratom ) Nru 
883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L248, 
18.9.2013, p. 1)

14 Ir-Regolament (UE, Euratom ) Nru 
883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L248, 
18.9.2013, p. 1)

15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p.1)

15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p.1)

16 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-

16 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
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Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolarijiet oħra (ĠU L292, 15.11.96, p. 
2)

Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolarijiet oħra (ĠU L292, 15.11.96, p. 
2)

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L283, 
31.10.2017, p.1)

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L283, 
31.10.2017, p.1)

18 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29)

18 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29)

Or. en

Emenda 565
Marc Angel

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) F'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju, ir-Regolament (UE Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9515, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 
2185/9616 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/193917, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta' 
miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, 
id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-
investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' 
frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa 
bi żball jew użati b'mod mhux korrett u 
jekk xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, 
f'konformità mar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, 
fosthom kontrolli u spezzjonijiet fil-post, 
bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 

(40) F'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju, ir-Regolament (UE Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9515, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 
2185/9616 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/193917, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta' 
miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, 
id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-
investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' frodi 
kif ukoll in-nuqqas ta' rispett għall-
prinċipju tal-istat tad-dritt, l-irkupru ta' 
fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati 
b'mod mhux korrett u jekk xieraq, l-
impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, 
f'konformità mar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, 
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frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-
Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) 
jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u 
reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst 
fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsil18l. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u 
tiżgura li kwalunkwe terza persuna 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti lill-
Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri.

fosthom kontrolli u spezzjonijiet fil-post, 
bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-
Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) 
jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u 
reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst 
fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill18. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u 
tiżgura li kwalunkwe terza persuna 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti lill-
Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri.

__________________ __________________
14 Ir-Regolament (UE, Euratom ) Nru 
883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L248, 
18.9.2013, p. 1)

14 Ir-Regolament (UE, Euratom ) Nru 
883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L248, 
18.9.2013, p. 1)

15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p.1)

15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p.1)

16 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolarijiet oħra (ĠU L292, 15.11.96, p. 

16 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolarijiet oħra (ĠU L292, 15.11.96, p. 
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2) 2)
17 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L283, 
31.10.2017, p.1)

17 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L283, 
31.10.2017, p.1)

18 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29)

18 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29)

Or. en

Emenda 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) L-iskala bla preċedent tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza tiggarantixxi 
l-ogħla livell ta' skrutinju fl-interess tal-
kontribwent Ewropew. Għalhekk, il-
proċedura baġitarja tal-Unjoni għandha 
tkun applikabbli. Jenħtieġ li l-awditjar 
tal-kontijiet isir mill-Qorti tal-Awdituri. Il-
baġit totali huwa soġġett għall-proċedura 
ta' kwittanza.

Or. en

Emenda 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Ladarba l-objettivi ta' dan ir-
Regolament ma jistgħux jinkisbu 
suffiċjentement mill-Istati Membri iżda 
jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, 
l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità 

(41) Il-Parlament qed jistenna bil-
ħerqa valutazzjoni tal-konformità tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità, kif stabbilit fl-Artikolu 5 



PE655.953v01-00 326/327 AM\1211941MT.docx

MT

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dan l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jinkiseb dak l-objettiv.

tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Il-pjanijiet għandhom jappoġġjaw 
il-kooperazzjoni Ewropea u jġibu 
benefiċċju addizzjonali lil aktar minn Stat 
Membru wieħed, sa fejn ikun possibbli u 
kif xieraq, filwaqt li l-miżuri li jiddependu 
mill-kooperazzjoni ta' aktar minn Stat 
Membru wieħed, jenħtieġ li jiġu vvalutati 
b'mod favorevoli.

Or. en

Emenda 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 41b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41b) Il-loġika sottostanti ta' dan ir-
Regolament hija pass sinifikanti lejn 
Unjoni dejjem aktar magħquda. Bħala 
tali, ir-reviżjonijiet u l-aġġornamenti 
regolari dwar il-funzjonament tal-
programm għandhom jingħataw lill-
Parlament Ewropew sabiex jiġu infurmati 
d-diskussjonijiet fil-Konferenza dwar il-
Ġejjieni tal-Ewropa u b'mod ġenerali 
diskussjonijiet dwar il-ġejjieni tal-
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Ewropa.
Or. en


