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Emenda 570
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità").

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
bħala strument temporanju mfassal biex 
jindirizza l-effetti avversi u l-konsegwenzi 
tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità").

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Faċilità 
temporanja għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
(il-"Faċilità").

Or. en

Emenda 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Kontribuzzjoni finanzjarja" tfisser 
appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 
disponibbli għall-allokazzjoni jew allokat 
lill-Istati Membri fil-Faċilità; kif ukoll

2. "Kontribuzzjoni finanzjarja" tfisser 
appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 
disponibbli għall-allokazzjoni jew allokat 
lill-Istati Membri fl-ambitu tal-Faċilità; 
"Self" tfisser linja ta' kreditu mhux 
rotanti disponibbli għall-allokazzjoni jew 
allokata lill-Istati Membri fl-ambitu tal-
Faċilità kif ukoll

Or. en
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Emenda 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "Semestru Ewropew ta' 
koordinazzjoni tal-politika ekonomika" 
(minn hawn 'il quddiem is-"Semestru 
Ewropew") tfisser il-proċess stabbilit mill-
Artikolu 2-a tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 199720.

imħassar

__________________
20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar it-
tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' 
baġit u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni 
ta' politika ekonomika (ĠU L 209, 
2.8.1997, p. 1)

Or. en

Emenda 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "Semestru Ewropew ta' 
koordinazzjoni tal-politika ekonomika" 
(minn hawn 'il quddiem is-"Semestru 
Ewropew") tfisser il-proċess stabbilit mill-
Artikolu 2-a tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 199720.

3. "Semestru Ewropew ta' 
koordinazzjoni tal-politika għall-iżvilupp 
sostenibbli" (minn hawn 'il quddiem is-
"Semestru Ewropew") tfisser il-proċess 
stabbilit mill-Artikolu 2-a tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 tas-7 ta' 
Lulju 199720 u l-qafas biex tiġi ffaċilitata 
l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, u adattat għall-ħtiġijiet ta' 
politika biex jirreaġixxi għall-kriżi attwali 
u l-isfidi futuri kif deskritt, fost affarijiet 
oħra, fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar l-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir 
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Sostenibbli tal-202020a
 u l-Pakkett tar-

Rebbiegħa u s-Sajf tas-Semestru 
Ewropew tal-2020.

__________________ __________________
20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar it-
tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' 
baġit u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' 
politika ekonomika (ĠU L 209, 2.8.1997, 
p. 1)

20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar it-
tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' 
baġit u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' 
politika ekonomika (ĠU L 209, 2.8.1997, 
p. 1).
20a Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
COM/2019/650 finali tas-
17 ta' Diċembru 2019.

Or. en

Emenda 575
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Valur miżjud Ewropew" għall-
fini ta' dan ir-Regolament tfisser il-valur 
li jirriżulta mill-intervent tal-Unjoni, li 
jkun addizzjonali għall-valur (jista' 
jirriżulta minn fatturi differenti, eż. 
gwadanji mill-koordinazzjoni, ċertezza 
legali, aktar effikaċja jew 
komplementarjetajiet) li altrimenti kien 
jinħoloq mill-Istati Membri waħedhom;

Or. en

Emenda 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Pjan Nazzjonali għall-Ikrupru u 
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r-Reżiljenza" (minn hawn 'il quddiem "il-
Pjan Nazzjonali") ifisser il-pjan ta' erba' 
snin, li jikkonsisti f'miżuri individwali ta' 
riforma u investiment, li għandu jitħejja u 
jiġi ppreżentat minn kull Stat Membru bil-
għan li jiġi allokat appoġġ finanzjarju lill-
Istati Membri fl-ambitu tal-Faċilità;

Or. en

Emenda 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Pjan Nazzjonali għall-Ikrupru u 
r-Reżiljenza" ifisser il-pjan ta' erba' snin, 
li jikkonsisti f'miżuri individwali ta' 
riforma u investiment, li għandu jitħejja u 
jiġi ppreżentat minn kull Stat Membru bil-
għan li jiġi allokat appoġġ finanzjarju lill-
Istati Membri fl-ambitu tal-Faċilità;

Or. en

Emenda 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Awtonomija strateġika" hija 
definita fir-rigward tal-attivitajiet eliġibbli 
għal finanzjament bħala parti mit-tieqa 
ta' politika għall-investiment strateġiku 
Ewropew skont l-Artikolu 7(5) tar-
Regolament .../... [ir-Regolament il-ġdid 
dwar l-InvestEU];

Or. en



AM\1213689MT.docx 7/285 PE657.420v01-00

MT

Emenda 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Stadju importanti" huwa objettiv ta' 
politika li jista' jitkejjel u jiġi vverifikat 
b'mod oġġettiv li Stat Membru jimpenja 
ruħu li jissodisfa bis-sħiħ b'mod 
legalment vinkolanti; l-ilħuq ta' stadju 
importanti huwa prekundizzjoni għall-
ħlas ta' pagament parzjali.

Or. en

Emenda 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "reżiljenza ekonomika u soċjali" 
tfisser il-kapaċità li jiġi indirizzat xokk 
ekonomiku u jinkiseb tibdil strutturali fit-
tul b'mod ġust u inklużiv biex jissaħħu l-
kwalità tal-ħajja u l-benessri għal 
kulħadd.

Or. en

Emenda 581
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. "addizzjonalità" għall-fini ta' dan 
ir-Regolament tfisser konformità mar-
rekwiżit tal-addizzjonalità stabbilit fl-[l-
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Artikolu 209(2)(b)] tar-[Regolament 
Finanzjarju] u, fejn xieraq, 
massimizzazzjoni tal-investiment privat 
f'konformità mal-[l-Artikolu 209(2)(d)] 
tar-[Regolament Finanzjarju];

Or. en

Emenda 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. "konformità mal-prinċipju ta' "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti"" tfisser iż-
żamma lura milli jiġu appoġġjati jew 
imwettqa attivitajiet ekonomiċi li jagħmlu 
ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali" 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17 
tar-Regolament (UE) 2020/852 (ir-
Regolament dwar it-Tassonomija);

Or. en

Emenda 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. "salvagwardji minimi" tfisser il-
proċeduri definiti fl-Artikolu 18 tar-
Regolament (UE) 2020/852 [ir-
Regolament dwar it-Tassonomija];

Or. en

Emenda 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. "l-objettivi klimatiċi u ambjentali 
tal-Unjoni" tfisser l-objettivi u l-miri 
klimatiċi tal-Unjoni stabbiliti fir-
Regolament (UE) …/…[il-Liġi Ewropea 
dwar il-Klima] u l-objettivi u l-miri 
ambjentali tal-Unjoni stabbiliti fl-aħħar 
Programm ta' Azzjoni Ambjentali 
disponibbli;

Or. en

Emenda 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3e. "reżiljenza" tfisser il-kapaċità li 
jiġu ffaċċjati xokkijiet soċjetali, ekonomiċi 
u ambjentali u t-tibdil strutturali 
persistenti b'mod sostenibbli sabiex jiġi 
ppreservat il-benessri soċjetali b'mod 
soċjalment inklużiv u mingħajr ma 
jinxteħet fil-periklu wirt il-
ġenerazzjonijiet futuri;

Or. en

Emenda 586
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
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ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza mfassla mill-Istati Membri 
għandhom jiffokaw b'mod partikolari fuq 
l-oqsma ta' politika li ġejjin:
(a) riformi u proġetti strutturali li 
jtejbu l-kompetittività u r-reżiljenza 
ekonomika fit-tul tal-Istat Membru, 
inklużi l-iżvilupp ta' infrastruttura medika 
moderna, id-diversifikazzjoni ta' ktajjen 
tal-provvista, soluzzjonijiet ta' kontinwità 
tan-negozju u s-servizz, b'mod partikolari 
b'appoġġ ta' kumpaniji żgħar u medji, 
miżuri ta' prevenzjoni u tħejjija għall-
kriżi, riformi tal-amministrazzjoni bil-
ħsieb li jiġu mminimizzati l-piżijiet 
amministrattivi, inizjattivi ta' titjib ta' 
ħiliet u taħriġ mill-ġdid; 
(b) miżuri li jappoġġjaw it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija diġitali inkluż l-iżvilupp ta' 
infrastruttura diġitali, ta' infrastruttura 
5G, id-diġitalizzazzjoni tas-soċjetà u l-
amministrazzjoni, l-aċċess għal ħidma 
diġitali, il-promozzjoni tal-ħiliet u r-
riċerka diġitali, il-kapaċitajiet ta' ħżin u 
skambju tad-data, ir-riċerka u l-iżvilupp 
fis-sewqan awtonomu u l-intelliġenza 
artifiċjali;
(c) miżuri il jappoġġjaw id-
dekarbonizzazzjoni fit-tul tal-ekonomija u 
t-trażizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, 
inkluż l-iżvilupp ta' infrastruttura tat-
trasport moderna u sostenibbli, b'mod 
partikolari l-introduzzjoni ta' 
infrastruttura transfruntiera sostenibbli 
għall-elettromobbiltà u l-idroġenu, l-
evoluzzjoni ta' fjuwils alternattivi għall-
modi kollha tat-trasport, u l-iżvilupp tal-
infrastruttura għall-ħżin u d-
distribuzzjoni ta' enerġija sostenibbli; 
soluzzjonijiet moderni ta' tisħin u tkessiħ, 
grilji deċentralizzati tal-enerġija, il-gass u 
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l-idroġenu, bini b'effiċjenza għolja, 
żvilupp ta' proċessi industrijali newtrali 
f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju.

L-Istati Membri huma meħtieġa jonfqu 
50 % tan-nefqa kollha fl-ambitu tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza għal 
miżuri relatati mal-punti (a) sa (c) ta' dan 
l-Artikolu.

Or. en

Emenda 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati ma':

(a) il-konverġenza u l-koeżjoni 
ekonomiċi, soċjali u territorjali 'l fuq;
(b)  il-mitigazzjoni tal-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi tal-COVID-19;
(c) it-tranżizzjoni ekoloġika lejn 
ekonomija newtrali f'termini ta' 
emissjonijiet tal-karbonju sa mhux aktar 
tard mill-2050 f'konformità mal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, il-Ftehim ta' Pariġi, 
u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, filwaqt li jiġu protetti l-
ħaddiema li jistgħu jiġu affettwati mit-
tranżizzjoni;
(d) it-tranżizzjoni diġitali, filwaqt li 
jiġu protetti l-ħaddiema li jistgħu jiġu 
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affettwati mit-tranżizzjoni;
(e) il-promozzjoni tal-politiki soċjali, 
id-drittijiet soċjali u l-protezzjoni soċjali 
f'konformità mal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, inkluż 
it-tisħiħ tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
pubblika, l-infrastrutturi soċjali u s-
servizzi soċjali b'mod speċjali għaż-
żgħażagħ, it-tfal u l-gruppi vulnerabbli, it-
tisħiħ tar-reżiljenza istituzzjonali u 
amministrattiva u l-kapaċità ta' reazzjoni 
għall-kriżi, il-promozzjoni ta' 
akkomodazzjoni sostenibbli għal kulħadd, 
l-indirizzar tal-faqar enerġetiku, il-
preservazzjoni tal-impjiegi, il-ħolqien ta' 
dawk ta' kwalità għolja u l-indirizzar tal-
faqar fost dawk li jaħdmu;
(f)  il-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri, opportunitajiet indaqs u 
inklużjoni;
(g) l-edukazzjoni u l-ħiliet, inklużi t-
taħriġ, it-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-
ħiliet;
(h) ir-riċerka u l-innovazzjoni;
(i) il-kompetittività, ir-reżiljenza u l-
produttività;
(j) l-iffaċilitar ta' investiment 
sostenibbli f'konformità mar-Regolament 
(UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill [it-Tassonomija tal-UE];
(k) il-promozzjoni ta' tkabbir ġust, 
inklużiv u sostenibbli.

Or. en

Emenda 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall- Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
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Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għall-oqsma 
ta' politika prijoritarji Ewropej li ġejjin, li 
għandhom jiġu segwiti fil-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza:

(1) it-trasformazzjoni ekoloġika lejn l-
objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni;
(2) it-tranżizzjoni diġitali miftuħa, 
inkluż it-titjib tal-ħiliet diġitali tas-
soċjetajiet tagħna;
(3) it-titjib tar-reżiljenza soċjali, 
ekonomika u istituzzjonali u t-tħejjija għal 
kriżi.
L-Anness IIIa jew dan ir-Regolament 
jipprovdi gwida mhux vinkolanti dwar 
miżuri ta' riforma u investiment li jaqgħu 
taħt dawn it-tliet oqsma ta' politika 
prijoritarji Ewropej. Barra minn hekk, il-
kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità jista' 
jirreferi għal prijoritajiet politiċi 
nazzjonali, f'oqsma relatati mal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, is-saħħa, 
il-produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli, ibbilanċjat bejn il-
ġeneri u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall- Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
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Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jipprovdi approċċ 
integrat għall-irkupru effettiv u uniformi 
tal-Unjoni u għandu jirreferi għall-oqsma 
ta' politika prijoritarji Ewropej li ġejjin:

- it-tranżizzjoni ekoloġika, fil-kuntest tal-
Patt Ekoloġiku, tal-miri aġġornati tal-
Unjoni dwar il-klima għall-2030 u l-
objettiv tal-UE li tinkiseb in-newtralità 
klimatika sal-2050, filwaqt li jiġi rrispettat 
il-prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti";
- it-trasformazzjoni diġitali, fil-kuntest tal-
Aġenda Diġitali;
- il-koeżjoni ekonomika, il-produttività u 
l-kompetittività, fil-kuntest tal-Istrateġiji 
Industrijali u għall-SMEs;
- il-koeżjoni soċjali, fil-kuntest tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;
- ir-reżiljenza istituzzjonali, fid-dawl taż-
żieda fil-kapaċità ta' reazzjoni għall-kriżi;
- il-politiki għan-Next Generation EU, fil-
kuntest tal-Aġenda għall-Ħiliet għall-
Ewropa, tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u 
tal-Garanzija għat-Tfal.

Or. en

Emenda 590
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għall-oqsma 
ta' politika ewlenin li ġejjin:
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soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

- il-konverġenza ekonomika u l-koeżjoni 
soċjali fl-UE, f'konformita mal-objettivi 
tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
NU u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali;
- it-tranżizzjoni ekoloġika f'konformità 
mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew 
u l-Ftehim ta' Pariġi; filwaqt li jiġu 
protetti l-ħaddiema li jistgħu jsofru 
miħabba tali tranżizzjonijiet produttivi;
- it-trasformazzjoni diġitali, filwaqt li 
titqies l-Aġenda Diġitali;
- ir-reżiljenza ekonomika, fid-dawl tal-
promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
l-impjieg ta' kwalità u l-investiment 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 591
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal seba' 
oqsma ta' politika ewlenin:
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Or. fr

Emenda 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
il-kultura, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
protezzjoni soċjali, l-impjiegi u l-
investiment ta' kwalità għolja, l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, u l-inklużjoni 
tal-persuni b'diżabilità, l-istabilità tas-
sistemi finanzjarji, 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 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
il-kultura, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
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innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
protezzjoni soċjali, l-impjiegi u l-
investiment ta' kwalità għolja, l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, u l-inklużjoni 
tal-persuni b'diżabilità, l-istabilità tas-
sistemi finanzjarji, 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 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, filwaqt li jitqiesu l-
objettivi tal-Istrateġiji Industrijali u għall-
SMEs u l-ħtieġa li jissaħħu l-
funzjonament u r-reżiljenza tal-ktajjen 
tal-produzzjoni, is-saħħa, il-kompetittività, 
ir-reżiljenza, il-produttività, l-edukazzjoni 
u l-ħiliet, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-
tkabbir intelliġenti u inklużiv, l-impjiegi u 
l-investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji. Il-kamp ta' applikazzjoni 
għandu jippromwovi wkoll ekonomija 
sostenibbli, b'referenza partikolari għall-
Istrateġiji "Mill-Għalqa sal-Platt" u 
għall-Bijodiversità.

Or. en

Emenda 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji. Investimenti b'impatt pożittiv 
dejjiemi fuq il-produttività tal-Istat 
Membru u l-UE biss huma eliġibbli għall-
finanzjament minn din il-Faċilità.

Or. en

Emenda 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-amministrazzjoni pubblika u l-
governanza, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji u suq uniku li jiffunzjona 
tajjeb.

Or. en

Emenda 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi, diġitali u demografiċi 
sostenibbli, il-konverġenza, il-
kompetittività, l-awtonomija strateġika, is-
saħħa, ir-reżiljenza, il-produttività, l-
edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi ta' 
kwalità għolja u l-investiment, u l-istabilità 
tas-sistemi finanzjarji.

Or. en

Emenda 598
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjoni 
ekoloġika lejn in-newtralità klimatika u t-
tranżizzjonijiet ċirkolari u diġitali, is-
saħħa, il-kompetittività, ir-reżiljenza, il-
produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-
impjiegi u l-investiment, u l-istabilità u r-
reżiljenza ambjentali tas-sistemi 
finanzjarji.

Or. en
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Emenda 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali kif ukoll it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija tal-kura reżiljenti, is-
saħħa, il-kompetittività, ir-reżiljenza, il-
produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 600
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, kif ukoll it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija tal-kura reżiljenti, is-
saħħa, il-kompetittività, ir-reżiljenza, il-
produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
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finanzjarji.
Or. en

Emenda 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, is-sigurtà tal-provvista ta' 
riżorsi tal-enerġija u materja prima 
kritika, u l-istabilità tas-sistemi finanzjarji.

Or. en

Emenda 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-mobilità u 
t-turiżmu sostenibbli, il-konnettività 
transfruntiera, il-kompetittività, ir-
reżiljenza, il-produttività, l-edukazzjoni u 
l-ħiliet, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
l-impjiegi u l-investiment, u l-istabilità tas-
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sistemi finanzjarji.
Or. en

Emenda 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika li għandhom valur miżjud 
Ewropew ċar relatati mas-Suq Uniku, 
mal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, mal-SMEs, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 604
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għas-sitt 
oqsma ta' politika ewlenin: - it-tranżizzjoni 
ekoloġika filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-
Patt Ekoloġiku, il-miri l-ġodda tal-Unjoni 
għall-2030 u l-kisba tan-newtralità 
klimatika f'konformità mal-għan tal-
Unjoni kif stabbilit fil-[Liġi dwar il-
Klima].
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finanzjarji.
Or. en

Emenda 605
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
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, l-inklużjoni 
soċjali, il-kompetittività, ir-reżiljenza, il-
produttività, il-kultura u l-kreattività, l-
edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tnaqqis tad-
diskrepanza fl-infrastruttura, mat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, is-
saħħa, il-kompetittività, ir-reżiljenza, il-
produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir 
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investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-
impjiegi u l-investiment, u l-istabilità tas-
sistemi finanzjarji.

Or. en

Emenda 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, l-infrastruttura tanġibbli u 
intanġibbli, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, l-istabilità tas-sistemi 
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finanzjarji. finanzjarji u suq uniku li jiffunzjona 
tajjeb.

Or. en

Emenda 609
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, il-klima u l-ambjent, 
it-tranżizzjoni diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 610
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività fit-tul, ir-reżiljenza, il-
produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-
impjiegi u l-investiment, u l-istabilità tas-
sistemi finanzjarji.
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Or. fr

Emenda 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, id-
demografija, il-kompetittività, ir-
reżiljenza, il-produttività, l-edukazzjoni u 
l-ħiliet, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
l-impjiegi u l-investiment, u l-istabilità tas-
sistemi finanzjarji.

Or. en

Emenda 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-ekonomija, mal-
SMEs, mat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali, is-saħħa, il-kompetittività, ir-
reżiljenza, il-produttività, l-edukazzjoni u 
l-ħiliet, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
l-impjiegi u l-investiment, u l-istabilità tas-
sistemi finanzjarji.

Or. en
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Emenda 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
baġitarja, soċjali u territorjali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-koeżjoni ekonomika, il-
produttività u l-kompetittività, filwaqt li 
jitqiesu l-objettivi tal-Istrateġiji 
Industrijali u għall-SMEs, u l-ħtieġa li 
jissaħħu l-funzjonament u r-reżiljenza tal-
ktajjen tal-produzzjoni, anke billi tiġi 
promossa l-orjentazzjoni tal-
esportazzjonijiet tal-intrapriżi mikro, 
żgħar u medji tal-UE;

Or. en

Emenda 615
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-koeżjoni territorjali, 
b'kunsiderazzjoni tal-kategoriji differenti 
tar-reġjuni kif iddefiniti fir-Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
[...] [ir-RDK] billi tingħata preferenza lir-
reġjuni l-inqas żviluppati;

Or. fr

Emenda 616
Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- It-tranżizzjoni diġitali għandha 
tirrifletti bis-sħiħ l-esperjenza fil-qasam 
tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-
Komunikazzjoni (ICT) matul il-
pandemija, b'mod speċjali fil-qasam tal-
kura tas-saħħa u l-edukazzjoni. 

Or. en

Emenda 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- it-tranżizzjoni ekoloġika ġusta, 
filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku; 
(Il-kliem "it-tranżizzjoni ekoloġija ġusta" 
jissostitwixxu "it-tranżizzjoni ekoloġika" tul 
it-test kollu.)

Or. en

Emenda 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-koeżjoni soċjali u territorjali, 
filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, id-
djalogu soċjali u t-tisħiħ tas-sistemi 
demokratiċi; 
(Il-kliem "il-koeżjoni soċjali u territorjali" 
jissostitwixxu "il-koeżjoni soċjali" tul it-test 
kollu.)

Or. en

Emenda 619
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
stabbilita b'dan ir-Regolament ma 
għandhiex tapplika għal:
1. Investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, it-trasport, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
ta' fjuwils fossili;
2. Id-dekummissjonar, it-tħaddim, l-
adattament jew il-kostruzzjoni ta' impjanti 
tal-enerġija nukleari;
3. Investiment għall-kisba ta' tnaqqis 
fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;
4.  Vetturi b'magna bil-kombustjoni 
interna;
5. L-espansjoni tal-kapaċità tal-
avjazzjoni;
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6. L-espansjoni tal-awtostradi;
7. Bastimenti marittimi li jaħdmu bl-
LNG u d-diżil, bl-eċċezzjoni ta' 
investimenti għall-modifika retroattiva ta' 
bastimenti eżistenti biex tittejjeb b'mod 
sostanzjali l-effiċjenza enerġetika 
tagħhom u jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra tagħhom;
8. L-infrastruttura tal-gass minn 
fjuwils fossili (LNG/CNG) għat-trasport.

Or. en

Emenda 620
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta att delegat sal-
31 ta' Diċembru 2020 biex jissupplimenta 
dan ir-Regolament billi jiżviluppa linji 
gwida dwar il-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti", kif definit mill-
Artikolu 2(17) tar-Regolament 
(UE) 2019/2088 dwar divulgazzjonijiet 
relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-
servizzi finanzjarji u, għal kwistjonijiet 
relatati mal-ambjent, mill-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) 2020/852 dwar l-
istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-
investiment sostenibbli (tassonomija tal-
UE). Għal dawn il-linji gwida, il-
Kummissjoni għandha tuża l-kriterji 
stabbiliti fit-tassonomija tal-UE kull fejn 
possibbli. Il-pjanijiet nazzjonali għar-
reżiljenza u l-irkupru għandhom ikunu 
konsistenti ma' dawn il-linji gwida.

Or. en

Emenda 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti li 
ġejjin:- tal-anqas 40 % tal-ammont tal-
Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu 
jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni 
ekoloġika ġusta;
- tal-anqas 20 % tal-ammont tal-Pjan 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu 
jikkontribwixxi għat-trasformazzjoni 
diġitali;
- tal-anqas 30 % tal-ammont tal-Pjan 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali u 
territorjali;
- tal-anqas 10 % tal-ammont tal-Pjan 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu 
jikkontribwixxi għan-Next Generation 
EU.

Or. en

Emenda 622
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandha tosserva bis-sħiħ l-Artikolu 152 
tat-TFUE, u l-pjanijiet nazzjonali għall-
irkupru u r-reżiljenza maħruġa skont dan 
ir-Regolament għandhom jirrispettaw l-
prattiki u l-istituzzjonijiet nazzjonali 
għall-formazzjoni tal-pagi. Dan ir-
Regolament iqis l-Artikolu 28 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali u tal-Unjoni 
Ewropea, u għaldaqstant ma jaffettwax 
id-dritt li wieħed jinnegozja, jikkonkludi 
jew jinforza ftehimiet kollettivi jew li 
tittieħed azzjoni kollettiva skont il-liġi u l-
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prattiki nazzjonali.
Or. en

Emenda 623
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istrument ma għandux jappoġġja, 
direttament jew indirettament, investiment 
relatat mal-produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin, it-trasport jew il-
kombustjoni ta' fjuwils fossili.

Or. en

Emenda 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta att delegat sal-
31 ta' Diċembru 2020 biex jissupplimenta 
dan ir-Regolament billi jiżviluppa linji 
gwida dwar il-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti", kif definit mill-
Artikolu 2(17) tar-Regolament 
(UE) 2019/2088 dwar divulgazzjonijiet 
relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-
servizzi finanzjarji u, għal kwistjonijiet 
relatati mal-ambjent, mill-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) 2020/852 dwar l-
istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-
investiment sostenibbli (tassonomija tal-
UE). Il-Kummissjoni għandha tuża l-
kriterji stabbiliti fit-tassonomija tal-UE 
kull fejn possibbli. Il-pjanijiet nazzjonali 
għar-reżiljenza u l-irkupru għandhom 
ikunu konsistenti ma' dawn il-linji gwida.

Or. en
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Emenda 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Kamp ta' applikazzjoni negattiv

In-nefqiet fuq il-konsum u l-finanzjament 
tan-nefqiet regolari baġitarji kontinwi ma 
għandhomx ikunu eliġibbli għal 
finanzjament minn din il-Faċilità.

Or. en

Emenda 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies fuq 
terminu qasir, medju u twil billi 
tikkontribwixxi għall-indirizzar tal-isfidi 
tas-sitt oqsma ta' politika msemmija fl-
Artikolu 3, u b'hekk tippromwovi l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni billi ttejjeb il-kapaċità ta' 
reżiljenza u ta' aġġustament soċjali u 
ekonomiċi tal-Istati Membri, ittaffi l-impatt 
soċjali u ekonomiku tal-kriżi, tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali ġusti, 
tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal 
tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni, 
trawwem il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità 
għolja wara l-kriżi tal-COVID-19, 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli u 
ssaħħaħ l-infrastrutturi soċjali b'mod ġust 
u inklużiv. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari għall-interazzjoni u l-
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interkonnessjonijiet bejn is-6 oqsma ta' 
politika identifikati fl-Artikolu 3 u għal 
kif jiġi żgurat approċċ olistiku u koerenti 
biex jiżdied il-benessri b'mod ġenerali.

Or. en

Emenda 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament 
tal-Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi tiffoka fuq l-
oqsma ta' politika prijoritarji Ewropej u 
b'hekk timmira li ttejjeb ir-reżiljenza, il-
kapaċità ta' aġġustament u t-tħejjija għall-
kriżi tal-Istati Membri, ittaffi l-impatt 
soċjali, relatat mal-ġeneru u ekonomiku 
tal-kriżi, u tappoġġa t-trasformazzjoni 
ekoloġika lejn l-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni, inkluża l-mira 
nazzjonali u tal-Unjoni dwar il-klima 
għall-2030, u t-tranżizzjoni diġitali 
miftuħa, u b'hekk tikkontribwixxi għar-
restawr tal-potenzjal tat-tkabbir sostenibbli 
tal-ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-
ħolqien tal-impjiegi wara l-kriżi tal-
COVID-19, tiżgura t-trasformazzjoni lejn 
ekonomija tal-kura, tipproteġi l-livelli ta' 
investimenti pubbliċi u tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli u bbilanċjat bejn il-
ġeneri.

Or. en

Emenda 628
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali u t-tranżizzjoni ambjentali tal-
Unjoni billi ttejjeb il-kapaċità ta' reżiljenza 
u ta' aġġustament tal-Istati Membri, ittaffi 
l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u 
tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali, u b'hekk tikkontribwixxi għar-
restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19, u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli, livell 
għoli ta' protezzjoni ambjentali u l-
objettivi klimatiċi tal-UE kif previsti fir-
Regolament li jistabbilixxi l-qafas biex 
tinkiseb in-newtralità klimatika u li 
jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 
("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima").

Or. en

Emenda 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri u tikkontribwixxi għall-
awtonomija strateġika tal-Unjoni, ittaffi l-
impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi b'mod 
partikolari billi timplimenta l-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u tappoġġa 
t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, b'mod 
partikolari fil-kisba tal-miri aġġornati tal-
Unjoni dwar il-klima għall-2030 u l-
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t-tkabbir sostenibbli. objettiv li tinkiseb in-newtralità klimatika 
sal-2050, u b'hekk tikkontribwixxi għar-
restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19, u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 630
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tiffaċilita l-oqsma ta' politika msemmija 
fl-Artikolu 3, u b'hekk tippromwovi l-
konverġenza u l-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali 'l fuq tal-Unjoni, 
tiġġieled l-inugwaljanzi u l-esklużjoni 
soċjali, ittejjeb il-kapaċità ta' reżiljenza u 
ta' aġġustament tal-Istati Membri, ittaffi l-
impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi tal-
COVID-19, tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali filwaqt li tipproteġi lill-
ħaddiema li jistgħu jiffaċċjaw impatt 
negattiv minħabba t-tranżizzjonijiet, 
tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal 
tat-tkabbir sostenibbli tal-Unjoni, trawwem 
il-ħolqien tal-impjiegi wara l-kriżi tal-
COVID-19, u tippromwovi t-tkabbir ġust, 
inklużiv u sostenibbli.

Or. en

Emenda 631
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
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għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri u tikkontribwixxi għall-
awtonomija strateġika tal-Unjoni, ittaffi l-
impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u 
tappoġġa t-tranżizzjoni lejn il-kisba tal-
miri dwar l-ambjent u l-klima tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, inkluż l-objettiv tal-
UE li tinkiseb in-newtralità klimatika sal-
2050, u t-tranżizzjoni diġitali, u b'hekk 
tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal 
tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi wara l-
kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali, 
ekonomiku u demografiku tal-kriżi u 
tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi, 
diġitali u demografiċi sostenibbli, u b'hekk 
tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal 
tat-tkabbir u l-iffaċilitar tal-konverġenza 
tal-ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-
ħolqien tal-impjiegi wara l-kriżi tal-
COVID-19 u tippromwovi t-tkabbir 
soċjoekonomiku sostenibbli fit-tul 
alimentat mit-titjib fl-ekoeffiċjenza, il-
miżuri reżiljenti tal-kura tas-saħħa, l-
azzjonijiet klimatiċi u l-politiki tal-
inklużjoni soċjali.

Or. en
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Emenda 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament 
tal-Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tappoġġja l-irkupru u tippromwovi l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni billi ttejjeb ir-reżiljenza, l-
infrastruttura kritika u l-kapaċità ta' 
aġġustament tal-Istati Membri, ittaffi l-
impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u 
tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali, u b'hekk tikkontribwixxi għar-
restawr tal-potenzjal tat-tkabbir u l-
kompetittività fit-tul tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, u l-konnettività, filwaqt li żżomm 
il-valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 634
Linea Søgaard-Lidell

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, b'mod 
partikolari fil-kisba tal-miri aġġornati tal-
Unjoni dwar il-klima għall-2030 u l-
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Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

objettiv li tinkiseb in-newtralità klimatika 
sal-2050, tappoġġja l-motivaturi tal-
ekonomija tal-Unjoni, inklużi n-negozji 
ġodda u l-SMEs, u b'hekk tikkontribwixxi 
għar-restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19, u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-ekonomija tal-Istati 
Membri kif ukoll il-koeżjoni soċjali u 
territorjali billi ttejjeb il-kapaċità ta' 
reżiljenza u ta' aġġustament tal-Istati 
Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u b'hekk 
tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal 
tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Istati Membri, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi wara l-
kriżi tal-COVID-19, u tappoġġja l-
internazzjonalizzazzjoni, ir-reżiljenza u d-
diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista u 
ż-żieda fil-produzzjoni u l-impjiegi, b'mod 
speċjali tas-setturi l-aktar affettwati, bħat-
turiżmu u l-katina tal-provvista 
alimentari.

Or. en

Emenda 636
Linea Søgaard-Lidell

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kompetittività, il-kapaċità ta' reżiljenza u 
ta' aġġustament tal-Istati Membri, ittaffi l-
impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u 
tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali, u b'hekk tikkontribwixxi għar-
restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19, u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli. It-tisħiħ 
tal-kompetittività ekonomika u l-ġlieda 
kontra l-protezzjoniżmu huma essenzjali 
għall-irkupru ta' ekonomija inklużiva u 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 637
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza wara l-kriżi 
tal-COVID-19 għandu jkun li tippromwovi 
l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni billi ttejjeb il-kapaċità ta' 
reżiljenza u ta' aġġustament tal-Istati 
Membri billi tindirizza sfidi ta' natura 
strutturali, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għall-konverġenza 
ekonomika u soċjali 'l fuq, tirrestawra l-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi u 
l-kisba ta' pożizzjonijiet baġitarji sodi fuq 
terminu medju li jippromwovu t-tkabbir 
sostenibbli.

Or. en
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Emenda 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, inklużi riformi li 
jippromwovu amministrazzjonijiet 
pubbliċi aktar effiċjenti, ittaffi l-impatt 
soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għall-konverġenza 
ekonomika u soċjali 'l fuq, għar-restawr 
tal-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tippromwovi l-mobilità sostenibbli 
u tinkoraġġixxi l-investiment fit-trasport 
ferrovjarju u l-infrastruttura ferrovjarja; 
tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal 
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t-tkabbir sostenibbli. tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi wara l-
kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 640
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, tappoġġja r-riformi meħtieġa 
għall-adeżjoni maż-żona tal-euro tal-Istati 
Membri li impenjaw ruħhom li jissieħbu 
fiha, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi wara 
l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 641
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tiggarantixxi l-prosperità ekonomika fit-
tul tal-Unjoni, tippromwovi l-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni 
billi ttejjeb il-kapaċità ta' reżiljenza u ta' 
aġġustament tal-Istati Membri, ittaffi l-
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tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, 
tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali u ssaħħaħ l-awtonomija strateġika 
tal-Unjoni, u b'hekk tikkontribwixxi għar-
restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19, u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. fr

Emenda 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
iżvilupp aċċellerat ta' attivitajiet 
kompatibbli mal-ftehim ta' Pariġi dwar il-
klima u t-tnaqqis ta' attivitajiet li 
mhumiex tal-ekonomiji tal-Unjoni, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi wara l-
kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 643
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
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tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali, 
ekonomiku u relatat mal-ġeneru tal-kriżi, 
u tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali, u l-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri, u b'hekk tikkontribwixxi 
għar-restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19, u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli u 
inklużiv u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Or. en

Emenda 644
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, filwaqt li 
tpoġġi enfasi partikolari fuq il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
fis-suq tax-xogħol, u tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 645
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, tiffaċilita t-
tranżizzjoni tal-Unjoni lejn il-kisba tan-
newtralità klimatika u tikseb sostenibbiltà 
ambjentali sħiħa, tappoġġa t-tranżizzjoni 
diġitali, u b'hekk tikkontribwixxi għar-
restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19, u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
ttejjeb il-kapaċità ta' reżiljenza u ta' 
aġġustament tal-Istati Membri, ittaffi l-
impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri, trawwem kultura ta' ekwità wara 
l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 647
Bogdan Rzońca
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjoni ekoloġika inklużi attivitajiet 
interim u kontributurji u t-tranżizzjoni 
diġitali, u b'hekk tikkontribwixxi għar-
restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19, u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli u t-titjib tas-
sitwazzjoni demografika.

Or. en

Emenda 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Marc 
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Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina 
Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali, 
ekonomiku u relatat mal-ġeneru tal-kriżi, 
u tappoġġa t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi, tal-
kura u diġitali, u b'hekk tikkontribwixxi 
għar-restawr tal-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi reattivi għal kwistjonijiet ta' 
ġeneru wara l-kriżi tal-COVID-19, u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 650
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tindirizza l-oqsma ta' politika msemmija 
hawn fuq, u b'hekk tippromwovi l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni billi ttejjeb il-kapaċità ta' 
reżiljenza u ta' aġġustament tal-Istati 
Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

Or. en
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Emenda 651
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien kompetittiva u t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, tnaqqas id-
diskrepanza fl-infrastruttura u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.
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Or. en

Emenda 653
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-prosperità ekonomika tal-
Unjoni fit-tul, billi ttejjeb il-kapaċità ta' 
reżiljenza u ta' aġġustament tal-Istati 
Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir u l-kompetittività fit-
tul tal-ekonomiji tal-Unjoni, trawwem il-
ħolqien tal-impjiegi wara l-kriżi tal-
COVID-19, u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 654
Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni b'mod speċjali billi tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli, u billi trawwem il-
ħolqien tal-impjiegi wara l-kriżi tal-
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COVID-19.
Or. en

Emenda 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) miżuri li jsaħħu l-infrastruttura 
edukattiva f'etajiet bikrija, minn żero għal 
tnax sabiex il-gruppi tal-iskola jiġu 
adattati għar-rekwiżiti tas-saħħa tal-
COVID-19 u jiġu segwiti r-
rakkomandazzjonijiet tad-WHO;

Or. en

Emenda 656
Siegfried Mureşan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għandha 
tikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki 
tal-UE u għat-tisħiħ tas-Suq Uniku, 
permezz tal-implimentazzjoni ta' miżuri, 
bħal:
- miżuri li jqiegħdu fil-prattika l-objettivi 
tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Patt Ekoloġiku u 
li jwasslu għall-kisba tal-miri tal-UE, 
jikkontribwixxu għal dekarbonizzazzjoni 
progressiva tal-ekonomija, inkluż permezz 
tal-finanzjament ta' infrastruttura tal-
enerġija, b'mod speċjali grilji tal-elettriku 
intelliġenti u grilji tal-gass tranżitorji 
(bħal gass naturali u/jew idroġenu), 
miżuri ta' effiċjenza enerġetika, inklużi 
miżuri biex jiġu żviluppati sistemi tat-
tisħin distrettwali intelliġenti;
- miżuri li jrawmu l-infrastruttura diġitali, 
id-diġitalizzazzjoni tas-sistemi nazzjonali 
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u tal-postijiet tax-xogħol, itejbu l-aċċess 
għal ħidma diġitali u jippromwovu l-ħiliet 
diġitali;
- miżuri biex jiġu appoġġjati l-irkupru 
ekonomiku u l-istabbiltà, inklużi miżuri 
ta' solvenza, inċentivi għall-adattament 
għall-politiki industrijali, ekosistemi u 
diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista, 
l-SMEs, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
intraprenditorja, l-iżvilupp tal-
infrastruttura tat-trasport, bħal networks 
tat-TEN-T, il-mobilità urbana u 
soluzzjonijiet urbani intelliġenti, bħall-
infrastruttura tal-iċċarġjar tal-
elettromobbiltà, it-turiżmu sostenibbli, 
inkluż permezz tal-iżvilupp tal-
infrastrutturi tat-turiżmu, l-investimenti 
fl-agrikoltura sostenibbli, bħall-iżvilupp 
ta' infrastruttura agrikola jew faċilitajiet 
tal-produzzjoni tal-ikel kif ukoll miżuri 
għall-promozzjoni tal-iżvilupp rurali u 
miżuri biex jiġi mmitigat l-effett tal-kriżi 
fuq il-proċess tal-adozzjoni tal-munita 
unika minn Stati Membri mhux fiż-żona 
tal-euro;
- miżuri li jsaħħu s-sistemi ta' sigurtà 
soċjali u ta' protezzjoni soċjali, it-tagħlim 
u t-taħriġ tul il-ħajja, il-politiki inklużivi 
tas-suq tax-xogħol inklużi d-djalogu 
soċjali, il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità 
għolja, il-ġlieda kontra l-faqar, l-
inugwaljanza fl-introjtu u l-inugwaljanza 
bejn il-ġeneri, il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, l-indirizzar tal-faqar 
enerġetiku u l-ħolqien ta' opportunitajiet 
indaqs, kif ukoll il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, inklużi investimenti 
territorjali integrati;
- miżuri li jsaħħu r-reżiljenza, l-
aċċessibbiltà u l-kapaċità tas-sistemi tas-
saħħa u tal-kura, inkluż permezz tal-
iżvilupp tal-infrastruttura tas-saħħa, 
filwaqt li jtejbu l-effikaċja tal-
amministrazzjoni pubblika u s-sistemi 
nazzjonali, inkluż billi jnaqqsu l-piż 
amministrattiv u jtejbu l-effikaċja tas-
sistemi ġudizzjarji u s-superviżjoni kontra 
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l-ħasil tal-flus;
- miżuri li jippromwovu l-edukazzjoni u l-
ħiliet, inkluż permezz tal-iżvilupp tal-
infrastruttura tal-edukazzjoni, ir-rwol tal-
ħiliet permezz tad-definizzjoni tal-
prijoritajiet fil-livell ġenerazzjonali għat-
titjib tal-ħiliet, it-taħriġ mill-ġdid u l-
kwalifikazzjoni mill-ġdid tal-forza tax-
xogħol attiva, programmi ta' integrazzjoni 
għall-persuni qiegħda, politiki ta' 
investiment fl-aċċess u opportunitajiet 
għat-tfal u ż-żgħażagħ relatati mal-
edukazzjoni, is-saħħa, in-nutrizzjoni, l-
impjiegi u l-akkomodazzjoni u politiki li 
jnaqqsu d-diskrepanza bejn il-
ġenerazzjonijiet.

Or. en

Emenda 657
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għandha 
tikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki 
tal-Unjoni, l-SDGs tan-NU, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-Ftehim 
ta' Pariġi u t-tisħiħ tas-Suq Uniku, 
permezz tal-implimentazzjoni ta' miżuri, 
sabiex:
- jitqiegħdu fil-prattika l-objettivi tal-
Ftehim ta' Pariġi u l-Patt Ekoloġiku, 
filwaqt li jikkontribwixxu għad-
dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija;
- jiġu appoġġjati l-politiki industrijali u 
dwar l-irkupru ekonomiku, filwaqt li 
jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni 
tal-ktajjen tal-provvista u l-promozzjoni 
ta' kanali tal-produzzjoni/distribuzzjoni 
qosra, SMEs, riċerka u innovazzjoni, u l-
iżvilupp ta' infrastruttura sostenibbli;
- jissaħħu s-sistemi ta' sigurtà soċjali u ta' 
protezzjoni soċjali, it-tagħlim u t-taħriġ 
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tul il-ħajja, il-politiki tas-suq tax-xogħol 
abbażi ta' drittijiet robusti tal-ħaddiema 
biex tiġi miġġielda ż-żieda fil-prekarjetà, 
inklużi d-djalogu soċjali, il-ħolqien ta' 
impjiegi ta' kwalità għolja, il-ġlieda 
kontra l-faqar, l-inugwaljanza fl-introjtu 
u l-inugwaljanza bejn il-ġeneri, il-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, l-
indirizzar tal-faqar enerġetiku u l-ħolqien 
ta' opportunitajiet indaqs;
- jissaħħu r-reżiljenza, l-aċċessibbiltà u l-
kapaċità tas-sistemi tas-saħħa pubblika u 
l-kura;
- jiġu promossi l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
rwol tat-titjib tal-ħiliet, it-taħriġ mill-ġdid 
u l-kwalifikazzjoni mill-ġdid ta' forza tax-
xogħol attiva, politiki ta' investiment fl-
aċċess u l-opportunitajiet għat-tfal u ż-
żgħażagħ relatati mal-edukazzjoni, is-
saħħa, in-nutrizzjoni, l-impjiegi u l-
akkomodazzjoni.

Or. en

Emenda 658
Andrey Novakov

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għandha 
tikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki 
tal-UE permezz tal-implimentazzjoni ta' 
miżuri, bħal:
- miżuri li jsaħħu r-reżiljenza, l-
aċċessibbiltà u l-kapaċità tas-sistemi tas-
saħħa u tal-kura, filwaqt li jtejbu l-
effikaċja tal-amministrazzjoni pubblika u 
s-sistemi nazzjonali, inkluż billi jnaqqsu l-
piż amministrattiv, itejbu l-effikaċja tas-
sistemi ġudizzjarji u s-superviżjoni kontra 
l-ħasil tal-flus u jsaħħu s-sistemi tal-
migrazzjoni u tal-ġestjoni tal-fruntieri;
- miżuri li jappoġġjaw l-irkupru 
ekonomiku u l-istabbiltà, inċentivi għall-
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adattament għall-politiki industrijali, 
ekosistemi u diversifikazzjoni tal-ktajjen 
tal-provvista, l-SMEs, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intraprenditorija, it-
turiżmu, l-iżvilupp ta' infrastruttura 
agrikola, miżuri li jimmitigaw l-effett tal-
kriżi fuq il-proċess tal-adozzjoni tal-
munita unika mill-Istati Membri li 
mhumiex fiż-żona tal-euro.

Or. en

Emenda 659
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għandha 
tikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki 
tal-Unjoni, l-SDGs tan-NU, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-Ftehim 
ta' Pariġi u t-tisħiħ tas-Suq Uniku, 
permezz tal-implimentazzjoni ta' miżuri, 
bħal:
- miżuri li jqiegħdu fil-prattika l-objettivi 
tal-Ftehim ta' Pariġi, il-Patt Ekoloġiku u 
li jwasslu biex jinkisbu l-miri l-ġodda tal-
Unjoni għall-2030, filwaqt li 
jikkontribwixxu għal dekarbonizzazzjoni 
progressiva tal-ekonomija u l-kisba tan-
newtralità klimatika f'konformità mal-
għan tal-Unjoni kif stabbilit fir-
Regolament XXXX/XX (il-Liġi Ewropea 
dwar il-Klima).

Or. en

Emenda 660
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)



AM\1213689MT.docx 55/285 PE657.420v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għandha 
tikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki 
tal-Unjoni, l-SDGs tan-NU, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-Ftehim 
ta' Pariġi u t-tisħiħ tas-Suq Uniku, 
permezz tal-implimentazzjoni ta' miżuri, 
bħal:
- miżuri li jqiegħdu fil-prattika l-objettivi 
tal-Ftehim ta' Pariġi, il-Patt Ekoloġiku u 
li jwasslu għall-kisba tal-miri l-ġodda tal-
Unjoni għall-2030, filwaqt li 
jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni 
progressiva tal-ekonomija u l-kisba tan-
newtralità klimatika f'konformità mal-
għan tal-Unjoni kif stabbilit fil-[Liġi dwar 
il-Klima].

Or. en

Emenda 661
Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għandha 
tikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki 
tal-Unjoni permezz tal-implimentazzjoni 
ta' miżuri, li jaċċelleraw b'mod sinifikanti 
ż-żieda tal-kompetenza tal-ICT, b'mod 
speċjali fil-livell primarju u sekondarju 
tal-edukazzjoni, kif ukoll miżuri li 
jippromwovu l-użu tat-teknoloġija għat-
tagħlim elettroniku, it-tagħlim mill-
bogħod jew ibbażat fuq il-proġetti, b'mod 
speċjali fil-livell primarju u sekondarju 
tal-edukazzjoni, u li jkunu disponibbli 
għall-istudenti fl-UE kollha.

Or. en

Emenda 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għandha 
tikkontribwixxi għall-objettivi tal-politiki 
tal-Unjoni Ewropea, l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
u l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi, 
kif ukoll it-trawwim tar-rabtiet bejn l-
ekonomiji, is-soċjetajiet u l-istituzzjonijiet 
Ewropej.

Or. en

Emenda 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Anness IV jew dan ir-
Regolament jipprovdu gwida mhux 
vinkolanti dwar miżuri ta' riforma u 
investiment li jaqgħu taħt l-oqsma ta' 
politika Ewropej imsemmija fl-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 664
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jinkiseb dakn-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 

2. Sabiex jinkiseb dak l-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
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importanti u l-miri tar-riformi u l-
investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

importanti bbażati fuq ix-xjenza u 
marbuta biż-żmien u l-miri tar-riformi u l-
investimenti bbażati fuq indikaturi 
armonizzati u metodoloġija tal-Kontabilità 
tal-Kapital Naturali kif stabbilit fil-
pjanijiet għall-irkupru, ir-reżiljenza u t-
tranżizzjoni. Dan l-objettiv speċifiku 
għandu jiġi segwit f'kooperazzjoni mill-
qrib ma' esperti xjentifiċi indipendenti u 
mal-Istati Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jinkiseb dakn-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u l-
investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

2. Sabiex jinkiseb dak l-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u l-miżuri 
ta' investiment kif stabbilit fil-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza, f'konformità 
mal-oqsma ta' politika prijoritarji komuni 
Ewropej, definiti fl-Artikolu 3. Dan l-
objettiv speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 666
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jinkiseb dakn-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 

2. Sabiex jinkiseb dak l-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
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tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u l-
investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi strutturali 
(inklużi dawk ta' sistemi ta' 
amministrazzjoni pubblika) u l-
investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jinkiseb dakn-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u l-
investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

2. Sabiex jinkiseb dak l-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
importanti ċari u l-miri tar-riformi li 
jsaħħu t-tkabbir u l-investimenti 
sostenibbli kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 668
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jinkiseb dakn-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 

2. Sabiex jinkiseb dak l-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
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importanti u l-miri tar-riformi u l-
investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

importanti ċari u l-miri tar-riformi li 
jsaħħu t-tkabbir u l-investimenti 
sostenibbli kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 669
Linea Søgaard-Lidell

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jinkiseb dakn-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u l-
investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

2. Sabiex jinkiseb dak l-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u l-
investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib u trasparenti 
mal-Istati Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Riformi u investimenti mnedija 
mill-Istati Membri wara l-1 ta' Frar 2020 
huma eliġibbli permezz tal-Faċilità għar-
Riforma u r-Reżiljenza.

Or. en

Emenda 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Faċilità għandha tappoġġja 
b'mod finanzjarju proġetti fil-qasam tad-
dekarbonizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u 
l-appoġġ tal-SMEs:
- 40 % tal-miżuri ffinanzjati fl-ambitu tal-
Faċilità għandhom jikkontribwixxu għall-
kisba tal-għanijiet tad-dekarbonizzazzjoni 
tal-Unjoni, b'mod partikolari billi jinvestu 
fl-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda u l-
introduzzjoni tal-infrastruttura. Dan 
għandu jinkludi l-gass u l-idroġenu;
- 40 % tal-miżuri ffinanzjati fl-ambitu tal-
Faċilità għandhom jikkontribwixxu għall-
għanijiet tad-diġitalizzazzjoni tal-Unjoni, 
inkluż billi jikkontribwixxu għar-riċerka, 
l-infrastruttura u l-iżvilupp ta' servizzi 
elettroniċi;
- 20 % tal-miżuri globali għandhom ikunu 
ddedikati għall-appoġġ tal-SMEs.

Or. en

Emenda 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandha tappoġġja biss 
proġetti li jirrispettaw il-prinċipju ta' "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti", kif definit fir-
Regolament (UE) 2020/852 dwar l-
istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-
investiment sostenibbli.
Permezz ta' att delegat li jissupplimenta 
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dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi regoli dettaljati 
għall-applikazzjoni tal-prinċipju ta' "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" lill-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza bl-użu tal-
kriterji msemmija fir-Regolament 
(UE) 2020/852 dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 673
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Biex jikkontribwixxi għall-objettivi 
tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, u jkun konsistenti bis-sħiħ 
magħhom, tal-anqas 37 % tal-ammont ta' 
kull Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
għandu jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u 
10 % għall-bijodiversità. Il-fondi kollha 
fl-ambitu tal-pjanijiet għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandhom jirrispettaw il-
kriterji ta' "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 
imsemmija fir-Regolament (UE) 2020/852 
[Ir-Regolament dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni 2020/2732(RSP) tiegħu, il-PE talab miri vinkolanti ta' 30 % għall-klima u 
10 % għal dawk relatati mal-bijodiversità. Il-PE għandu, b'konsistenza, jitlob >37 % għal 
infiq fuq il-klima (konformi mal-Fiche Nru 84 tal-valutazzjoni tal-KE dwar l-integrazzjoni tat-
tibdil fil-klima tas-27/08/2020) biex tintlaħaq il-mira ta' 30 % għall-klima deċiża mill-EUCO 
għall-MFF&NGEU u 10 % tal-infiq fuq il-bijodiversita fil-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza. Dan l-approċċ jipprevedi l-għadd doppju: l-ilħuq tal-mira tal-bijodiversità jista' 
jiġi ffaċilitat permezz tan-nefqa relatata mal-klima.
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Emenda 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-appoġġ mill-Faċilità ma 
għandux jissostitwixxi n-nefqa baġitarja 
nazzjonali rikorrenti u għandu jirrispetta 
l-prinċipju tal-addizzjonalità tal-
finanzjament tal-Unjoni. Madankollu, 
għandhom jitqiesu l-ispejjeż rikorrenti 
minn investimenti u riformi fl-ispejjeż tal-
Pjan għall-Ikrupru u r-Reżiljenza jekk 
ikollhom benefiċċji strutturali pożittivi 
diretti u jekk l-effett negattiv fuq il-bilanċ 
tal-gvern ikun temporanju biss.

Or. en

Emenda 675
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Faċilità għandha tappoġġja biss 
nefqa baġitarja rikorrenti jew tnaqqis fit-
taxxa ppjanata bħala permanenti jekk 
tista' tiġi pprovduta evidenza li dawn in-
nefqiet jew it-tnaqqis fit-taxxa jistgħu 
jikkontribwixxu għall-wieħed mill-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3, filwaqt li 
jkunu ttieħdu miżuri biex jiġi żgurat li ma 
jagħmlux ħsara lill-azzjoni klimatika u 
għall-bijodiversità, u lis-sostenibbiltà 
ambjentali.

Or. en

Emenda 676
Nicolae Ştefănuță

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-appoġġ mill-Faċilità ma 
għandux ikun sostitut għan-nefqiet 
nazzjonali u għandu jirrispetta l-prinċipju 
tal-addizzjonalità, sakemm Stat Membru 
ma jkunx jista' jiġġustifika debitament 
trasferimenti nazzjonali limitati ta' nefqiet 
sabiex tinkiseb il-medja Ewropea ta' 
nefqiet nazzjonali fis-setturi tal-
edukazzjoni u r-riċerka.

Or. en

Emenda 677
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandha tiżgura li 50 % tal-
Faċilità tappoġġja azzjonijiet klimatiċi 
f'konformita mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u l-Ftehim ta' Pariġi 
dwar il-Klima. L-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw u jsegwu l-infiq fuq il-klima 
bl-użu tal-kriterji stabbiliti mit-
Tassonomija tal-UE.

Or. en

Emenda 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proġetti għandhom iġibu valur 
miżjud tal-UE u jenħtieġ li tingħata 
prijorità jew lil proġetti transfruntiera jew 
lil dawk il-proġetti li minħabba effetti 
konsegwenzjali jiġġeneraw valur miżjud 
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Ewropew f'aktar minn Stat Membru jew 
reġjun wieħed.

Or. en

Emenda 679
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Faċilità ma għandhiex 
tissostitwixxi nefqa nazzjonali rikorrenti u 
l-Istati Membri għandhom iżommu tal-
anqas l-istess livell ta' investiment 
pubbliku tagħha meta mqabbel mal-livell 
medju tal-investiment pubbliku tagħha fil-
ħames snin preċedenti.

Or. en

Emenda 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-appoġġ mill-Faċilità ma 
għandux jissostitwixxi n-nefqa baġitarja 
nazzjonali rikorrenti u għandu jirrispetta 
l-prinċipju tal-addizzjonalità tal-
finanzjament tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Faċilità ma għandhiex tmur 
kontra l-interessi strateġiċi u ekonomiċi 
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tal-Unjoni. F'dak ir-rigward, ma għandux 
jiġi pprovdut appoġġ għal proġetti li 
jagħmlu parti mill-pjanijiet ta' 
investiment strateġiku ta' pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Infiq rikorrenti tal-gvern ma 
għandux jiġi ffinanzjat minn din il-
Faċilità.

Or. en

Emenda 683
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-Faċilità ma għandhiex 
tissostitwixxi nefqa baġitarja nazzjonali 
regolari.

Or. en

Emenda 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. Il-Faċilità ma għandhiex 
tiffinanzja proġetti li jkunu ta' detriment 
għas-Suq Uniku jew li jikkontribwixxu 
għall-frammentazzjoni tiegħu.
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Or. en

Emenda 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Prinċipji ġenerali għal miżuri ta' 

investiment u ta' riforma inklużi fil-
pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-

reżiljenza
1. Il-Faċilità għandha tappoġġja biss 
attivitajiet li ma jikkawżawx ħsara 
sinifikanti lil 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 kif ukoll 
attivitajiet imwettqa f'konformità ma' 
"salvagwardji minimi"skont l-Artikolu 18 
tar-Regolament (UE) 2020/852.
2. Il-Faċilità ma għandhiex 
tappoġġja attivitajiet li jwasslu għal lock-
in ta' assi b'użu intensiv ta' karbonju li 
jimminaw il-kisba tal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni. B'mod partikolari, 
ma għandhiex tappoġġja investimenti 
relatati ma':
(a) id-dekummissjonar, it-tħaddim, l-
adattament jew l-estensjoni tul il-ħajja ta' 
impjanti tal-enerġija nukleari, jew il-
ġestjoni jew il-ħżin ta' skart nukleari;
(b) l-esplorazzjoni, il-produzzjoni, l-
ipproċessar, id-distribuzzjoni, il-ħżin jew 
il-kombustjoni ta' fjuwils fossili;
(c) ir-rimi ta' skart f'landfill;
(d) installazzjonijiet għall-
kombustjoni tal-iskart;
(e) l-infrastruttura tal-ajruporti, ħlief 
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għar-reġjuni ultraperiferiċi;
(f) vetturi mgħammra b'magni tal-
kombustjoni interna.
3. Tal-anqas 40 % tal-kost totali 
stmat tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza kollha msemmija fl-Artikolu 15 
għandhom jiġu allokati għal attivitajiet li 
jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima jew l-
adattament għalih skont l-Artikoli 10 u 11 
tar-Regolament (UE) 2020/852. Tal-anqas 
10 % tal-kost totali stmat tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza kollha 
għandu jiġi allokat għal attivitajiet li 
jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għal 
kwalunkwe wieħed mill-objettivi 
ambjentali l-oħra skont dak ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta att delegat f'konformità mal-
Artikolu 25a biex tispeċifika l-
metodoloġija u d-dispożizzjoni ta' 
rappurtar relatata biex l-Istati Membri 
jiġu appoġġjati fl-issodisfar tar-rekwiżiti 
ta' dan il-paragrafu u tiġi mmonitorjata l-
konformità ma' dawn ir-rekwiżiti.
Il-fondi kollha allokati għall-qasam ta' 
politika prijoritarja Ewropea ta' 
tranżizzjoni ekoloġika, imsemmi fl-
Artikolu 14(1), għandhom jappoġġjaw l-
attivitajiet ekonomiċi li jikkwalifikaw 
bħala ambjentalment sostenibbli 
f'konformità mal-Artikolu 3 tar-
Regolament (UE) 2020/852.
4. Il-miżuri ta' investiment u ta' 
riforma appoġġjati mill-Faċilità ma 
għandhomx jissostitwixxu kwalunkwe 
nefqa u obbligu baġitarju nazzjonali 
rikorrenti.
5. Il-Faċilità ma għandhiex 
tappoġġja miżuri ta' investimenti u ta' 
riforma li ma jkollhomx effett dejjiemi, 
jew li jnaqqsu d-dħul tal-gvern għal 
perjodu twil jew b'mod permanenti, bħal 
tnaqqis fit-taxxa jew tnaqqis fl-imposti.
6. Il-miżuri ta' investiment u ta' 
riforma appoġġjati mill-Faċilità 
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għandhom jirrispettaw il-prinċipju ta' 
ugwaljanza bejn il-ġeneri u għandhom 
jiżguraw impatt ibbilanċjat bejn il-ġeneri 
fir-rigward tal-effetti tal-impjiegi u l-
benefiċċji finanzjarji, bil-ħsieb li jiġu 
bbilanċjati l-investimenti f'setturi 
ddominati min-nisa u l-irġiel, inklużi l-
investimenti fl-Ekonomija tal-Kura. L-
effett aggregat tal-miżuri fi pjanijiet 
nazzjonali għandu jiġu kkunsidrat fil-
valutazzjonijiet nazzjonali tal-impatt fir-
rigward tal-ġeneru ppreżentati lill-
Kummissjoni u għandu jkun komponent 
essenzjali tal-evalwazzjoni tal-Faċilità.
7. Il-miżuri ta' investiment u ta' 
riforma appoġġjati mill-Faċilità li 
jinvolvu x-xiri u/jew il-liċenzjar ta' 
software u hardware tal-IT għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji ta' aċċessibbiltà, 
interoperabbiltà, effiċjenza enerġetika u 
protezzjoni tad-data personali, 
jippromwovu l-użu ta' soluzzjonijiet ta' 
sors miftuħ u jinċentivaw it-
tranżazzjonijiet kummerċjali ma' 
Intrapriżi Żgħar u Medji u negozji ġodda.
8. Mingħajr preġudizzju għar-
rekwiżiti ta' allokazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3, l-Istat Membru għandu 
jiżgura l-allokazzjoni bbażata fuq il-
ħtiġijiet ta' fondi rċevuti mill-Faċilità fost 
il-muniċipalitajiet u l-gvernijiet lokali u 
għandu jalloka tal-anqas 10 % tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tagħhom, imsemmija fl-Artikolu 10, lill-
muniċipalitajiet u lill-gvernijiet lokali, u 
għandu jipprovdi aċċess dirett għal dawk 
ir-riżorsi. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 25a biex tispeċifika l-
arranġamenti li jridu jittieħdu mill-Istati 
Membri għall-proviżjonament ta' riżorsi 
mill-Faċilità lill-muniċipalitajiet u lill-
gvernijiet lokali.
9. Il-miżuri ta' investiment u ta' 
riforma ppjanati wara l-1 ta' Frar 2020 
relatati mal-konsegwenzi ekonomiċi u 
soċjali kkawżati mill-pandemija tal-
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COVID-19 'il quddiem għandhom ikunu 
eliġibbli għal appoġġ mill-Faċilità għall-
irkupru u r-reżiljenza, sakemm jaderixxu 
mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Rekwiżiti orizzontali

1. F'konformità mal-Artikolu 16(2a), 
il-Kummissjoni għandha tiżgura li: 
a) Il-Faċilità ma tmurx kontra l-
interessi strateġiċi u ekonomiċi tal-UE. 
F'dan ir-rigward, ma għandux jiġi 
pprovdut appoġġ għal proġetti li huma 
parti mill-pjanijiet ta' investiment 
strateġiku ta' pajjiżi terzi, li jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-fatturi li 
x'aktarx jaffettwaw is-sigurtà jew l-ordni 
pubblika li għandhom jitqiesu mill-Istati 
Membri u mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 4 tar-Regolament 2019/452;
b) Il-Faċilità la għandha 
tissostitwixxi u lanqas tiffinanzja n-nefqa 
baġitarja nazzjonali rikorrenti u għandha 
tirrispetta l-prinċipju tal-addizzjonalità 
tal-finanzjament tal-Unjoni; 
c) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza jiġġeneraw valur miżjud 
Ewropew, jiġifieri, il-valur li jirriżulta 
mill-intervent tal-Unjoni, minbarra l-
valur li altrimenti kien jinħoloq mill-Istati 
Membri waħedhom, u l-Istat Membru 
kkonċernat jakkumula benefiċċji 
sinifikanti minn sinerġiji ma' pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza oħra;
d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
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reżiljenza jaderixxix mal-prinċipji tal-
Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn 
il-Ġeneri 2020-2025;
e) Il-Faċilità għandha talloka tal-
anqas 37 % tal-kost totali stmat tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
kollha msemmija fl-Artikolu 15 għal 
attivitajiet li jikkontribwixxu għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;
f) Kull pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza għandu jaderixxi mar-rekwiżiti 
ta' allokazzjoni minimi li ġejjin: 
- 20 % għat-trasformazzjoni ekoloġika 
lejn in-newtralità klimatika qabel l-2050, 
filwaqt li jitqiesu l-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku; 
- 20 % għat-tranżizzjoni lejn soċjetà u 
ekonomija diġitali kompetittivi, miftuħa u 
aċċessibbli, b'mod partikolari billi jgħin 
fid-diġitalizzazzjoni tas-settur privat, l-
iskejjel u l-amministrazzjoni pubblika, 
inkluża l-ġudikatura, filwaqt li jitqiesu l-
objettivi tal-Aġenda Diġitali; 
- 20 % għall-politiki għan-Next 
Generation EU, b'mod partikolari fl-
edukazzjoni, il-politiki tat-tfal u l-qgħad 
fost iż-żgħażagħ, inkluż it-taħriġ 
vokazzjonali; filwaqt li jitqiesu l-objettivi 
tal-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa, il-
Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Garanzija 
għat-Tfal. 
2. Fejn il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jikkonformax mar-rekwiżiti 
orizzontali elenkati hawn fuq, il-pjan ma 
jiġix ikkunsidrat eliġibbli għal 
finanzjament. L-Istat Membru kkonċernat 
jista' jagħmel talba għal appoġġ tekniku 
bħala parti mill-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku, sabiex jippermetti tħejjija aħjar 
tal-proposta fiċ-ċikli sussegwenti. 

Or. en

Emenda 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bl-ammont ta' EUR 334 950 
000 000 imsemmi fil-punt (ii) tal-Artikolu 
3(2)(a) tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għal appoġġ mhux 
ripagabbli, soġġett għall-Artikolu 4(4) u 
(8) tar-Regolament [EURI].

(a) bl-ammont ta' EUR 200 000 000 
imsemmi fil-punt (ii) tal-Artikolu 3(2)(a) 
tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għal appoġġ mhux 
ripagabbli, soġġett għall-Artikolu 4(4) u 
(8) tar-Regolament [EURI].

Or. en

Emenda 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bl-ammont ta' EUR 334 950 
000 000 imsemmi fil-punt (ii) tal-Artikolu 
3(2)(a) tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għal appoġġ mhux 
ripagabbli, soġġett għall-Artikolu 4(4) u 
(8) tar-Regolament [EURI].

(a) bl-ammont ta' 
EUR 337 968 000 000 imsemmi fil-punt 
(ii) tal-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament 
[EURI] fi prezzijiet kurrenti, disponibbli 
għal appoġġ mhux ripagabbli, soġġett 
għall-Artikolu 4(4) u (8) tar-Regolament 
[EURI].

Or. en

Emenda 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bl-ammont ta' EUR 334 950 
000 000 imsemmi fil-punt (ii) tal-Artikolu 
3(2)(a) tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għal appoġġ mhux 
ripagabbli, soġġett għall-Artikolu 4(4) u 
(8) tar-Regolament [EURI].

(a) bl-ammont ta' 
EUR 312 500 000 000 imsemmi fil-punt 
(ii) tal-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament 
[EURI] fi prezzijiet tal-2018, disponibbli 
għal appoġġ mhux ripagabbli, soġġett 
għall-Artikolu 4(4) u (8) tar-Regolament 
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[EURI].
Or. en

Emenda 690
Engin Eroglu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bl-ammont ta' EUR 334 950 
000 000 imsemmi fil-punt (ii) tal-Artikolu 
3(2)(a) tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għal appoġġ mhux 
ripagabbli, soġġett għall-Artikolu 4(4) u 
(8) tar-Regolament [EURI].

(a) bl-ammont ta' EUR 0 imsemmi fil-
punt (ii) tal-Artikolu 3(2)(a) tar-
Regolament [EURI] fi prezzijiet kurrenti, 
disponibbli għal appoġġ mhux ripagabbli, 
soġġett għall-Artikolu 4(4) u (8) tar-
Regolament [EURI].

Or. de

Emenda 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz tal-ammont ta' EUR 267 
955 000 000 imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) 
tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għall-appoġġ tas-self 
lill-Istati Membri skont l-Artikoli 12 u 13, 
soġġett għall-Artikolu 4(5) tar-Regolament 
[EURI].

(b) permezz tal-ammont ta' EUR 267 
955 000 000 imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) 
tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għall-appoġġ tas-self 
mhux rotanti lill-Istati Membri skont l-
Artikoli 12 u 13, soġġett għall-Artikolu 
4(5) tar-Regolament [EURI].

Or. en

Emenda 692
Engin Eroglu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz tal-ammont ta' EUR 267 
955 000 000 imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) 

(b) permezz tal-ammont ta' 
EUR 100 000 000 000 imsemmi fl-
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tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għall-appoġġ tas-self 
lill-Istati Membri skont l-Artikoli 12 u 13, 
soġġett għall-Artikolu 4(5) tar-Regolament 
[EURI].

Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament [EURI] fi 
prezzijiet kurrenti, disponibbli għall-
appoġġ tas-self lill-Istati Membri skont l-
Artikoli 12 u 13, soġġett għall-Artikolu 
4(5) tar-Regolament [EURI].

Or. de

Emenda 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz tal-ammont ta' EUR 267 
955 000 000 imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) 
tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għall-appoġġ tas-self 
lill-Istati Membri skont l-Artikoli 12 u 13, 
soġġett għall-Artikolu 4(5) tar-Regolament 
[EURI].

(b) permezz tal-ammont ta' 
EUR 120 000 000 000 imsemmi fl-
Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament [EURI] fi 
prezzijiet kurrenti, disponibbli għall-
appoġġ tas-self lill-Istati Membri skont l-
Artikoli 12 u 13, soġġett għall-Artikolu 
4(5) tar-Regolament [EURI].

Or. en

Emenda 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz tal-ammont ta' EUR 267 
955 000 000 imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) 
tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għall-appoġġ tas-self 
lill-Istati Membri skont l-Artikoli 12 u 13, 
soġġett għall-Artikolu 4(5) tar-Regolament 
[EURI].

permezz tal-ammont ta' 
EUR 385 856 000 000 imsemmi fl-
Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament [EURI] fi 
prezzijiet kurrenti, disponibbli għall-
appoġġ tas-self lill-Istati Membri skont l-
Artikoli 12 u 13, soġġett għall-Artikolu 
4(5) tar-Regolament [EURI].

Or. en

Emenda 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz tal-ammont ta' EUR 267 
955 000 000 imsemmi fl-Artikolu 3(2)(b) 
tar-Regolament [EURI] fi prezzijiet 
kurrenti, disponibbli għall-appoġġ tas-self 
lill-Istati Membri skont l-Artikoli 12 u 13, 
soġġett għall-Artikolu 4(5) tar-Regolament 
[EURI].

(b) permezz tal-ammont ta' 
EUR 360 000 000 000 imsemmi fl-
Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament [EURI] fi 
prezzijiet tal-2018, disponibbli għall-
appoġġ tas-self lill-Istati Membri skont l-
Artikoli 12 u 13, soġġett għall-Artikolu 
4(5) tar-Regolament [EURI].

Or. en

Emenda 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Sa 10 % tal-ammont imsemmi fl-
Artikolu 5(1)(a) u 5(1)(b) għandu jkun 
allokat għall-finanzjament tal-Proġetti ta' 
Interess Ewropew Komuni speċifikati fl-
Artikolu 5a. L-ammonti li jiffinanzjaw il-
Proġetti ta' Interess Ewropew Komuni 
għandhom jiġu allokati mill-ishma tal-
Istati Membri fejn il-proġetti għandhom 
jiġu implimentati.

Or. en

Emenda 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-
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realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-netwerks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' 
appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-
monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-
kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-
esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti, 
involviment ta' partijiet ikkonċernati u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-networks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' 
appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-
monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-
kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-
esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti. 
L-Istati Membri jistgħu jitolbu wkoll 
appoġġ tekniku f'konformità mar-
Regolament XX/SSSS [l-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku].

Or. en

Emenda 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-
realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-
realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, li jippromwovu l-
involviment tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
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marbuta man-netwerks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' 
appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-
monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-
kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-
esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

partijiet ikkonċernati rilevanti oħra, 
inkluża l-komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, kemm-il 
darba jkunu marbuta mal-objettivi ta' dan 
ir-Regolament, l-ispejjeż marbuta man-
networks tal-IT li jiffokaw fuq l-
ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni, 
fosthom l-għodod korporattivi tat-
teknoloġija tal-informazzjoni, u l-ispejjeż l-
oħra kollha tal-assistenza teknika u 
amministrattiva mġarrba mill-Kummissjoni 
għall-ġestjoni ta' kull strument. L-ispejjeż 
jistgħu jkopru wkoll il-kostijiet ta' 
attivitajiet oħra ta' appoġġ bħall-kontroll 
tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti fuq 
il-post u l-kostijiet tal-konsulenza bejn il-
pari u l-esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

Or. en

Emenda 699
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-
realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-netwerks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru 

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-
realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-networks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jew aġenti intermedjarji ta' 
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wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' 
appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-
monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-
kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-
esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

ġestjoni għall-ġestjoni ta' kull strument. L-
ispejjeż jistgħu jkopru wkoll il-kostijiet ta' 
attivitajiet oħra ta' appoġġ bħall-kontroll 
tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti fuq 
il-post u l-kostijiet tal-konsulenza bejn il-
pari u l-esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

Or. en

Emenda 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-
realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-netwerks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' 
appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-
monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-
kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-
esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-
realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-networks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' 
appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-
monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-
kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-
esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti. 
L-ispejjeż tal-ivjaġġar se jiġu esklużi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu indirizzati b'mod serju l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku, u fid-dawl tar-rekwiżiti tat-
tbegħid soċjali, l-ivvjaġġar għandu jiġi eskluż mill-ispejjeż koperti.

Emenda 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-
realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-netwerks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' 
appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-
monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-
kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-
esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-
realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-networks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' 
appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-
monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-
kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-
esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi li jsaħħu t-
tkabbir u investimenti sostenibbli.

Or. en

Emenda 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' kull strument u r-
realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-netwerks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' 
appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-
monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-
kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-
esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

2. L-ammonti msemmija fil-paragrafu 
1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż li huma ta' 
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni tal-Faċilità u r-
realizzazzjoni tal-objettivi tiegħu, b'mod 
partikolari studji, laqgħat ta' esperti u 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-networks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
tal-Faċilità. L-ispejjeż jistgħu jkopru wkoll 
il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' appoġġ 
bħall-kontroll tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' 
proġetti fuq il-post u l-kostijiet tal-
konsulenza bejn il-pari u l-esperti għall-
valutazzjoni u l-implimentazzjoni ta' 
riformi u investimenti.

Or. en

Emenda 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fl-Abbozz ta' Baġit tal-2025 tal-
UE, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
ammont mistenni ta' approprjazzjonijiet 
ta' impenn mhux użati u 
approprjazzjonijiet diżimpenjati 
disponibbli għal appoġġ mhux ripagabbli 
msemmi fil-paragrafu 1 - punt b ta' dan l-
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Artikolu.
L-ammont mistenni ta' approprjazzjonijiet 
ta' impenn mhux użati u 
approprjazzjonijiet diżimpenjati 
disponibbli għal appoġġ mhux ripagabbli 
msemmi fil-paragrafu 1 punt b ta' dan l-
Artikolu għandu jiddaħħal fil-baġit tal-
UE bħala dħul assenjat estern 
f'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-
Regolament Finanzjarju fl-Abbozz ta' 
Baġit tal-2025 tal-UE.

Or. en

Emenda 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fl-Abbozz ta' Baġit tal-2025 tal-
UE, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
ammont mistenni ta' approprjazzjonijiet 
ta' impenn mhux użati u 
approprjazzjonijiet diżimpenjati 
disponibbli għal appoġġ mhux ripagabbli 
msemmi fil-paragrafu 1 punt b ta' dan l-
Artikolu.
L-ammont mistenni ta' approprjazzjonijiet 
ta' impenn mhux użati u 
approprjazzjonijiet diżimpenjati 
disponibbli għal appoġġ mhux ripagabbli 
msemmi fil-paragrafu 1 punt b ta' dan l-
Artikolu għandu jiddaħħal fil-baġit tal-
UE bħala dħul assenjat estern 
f'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-
Regolament Finanzjarju fl-Abbozz ta' 
Baġit tal-2025 tal-UE.

Or. en

Emenda 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, 
ir-rati ta' intensità ta' għajnuna massima 
għal investimenti magħmula minn 
intrapriżi mikro, żgħar u medji u 
intrapriżi oħra, kif imsemmi fir-
Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) 651/2014 u fir-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) 702/2014, jistgħu 
jiżdiedu b'25 %, sakemm l-għajnuna 
kkombinata massima ma taqbiżx id-90 % 
tal-ispejjeż eliġibbli.

Or. en

Emenda 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Proġetti ta' Interess Ewropew Komuni

L-ammont speċifikat fl-Artikolu 5(1)(ba) 
għandu jintuża għall-finanzjament ta' 
Proġetti ta' interess Ewropew komuni li 
għandhom kopertura Ewropea 
b'kontribut kbir għat-tranżizzjoni 
ekoloġika u diġitali u għall-irkupru 
ekonomiku wara l-kriżi tal-COVID-19. Il-
Proġetti ta' interess Ewropew komuni 
għandhom jiġu introdotti mill-
Kummissjoni permezz ta' atti delegati li 
jispeċifikaw l-Istati Membri parteċipanti, 
l-ammonti, l-istadji importanti u l-miri, il-
proġetti ta' prijorità/it-tipi ta' proġetti. Il-
Proġetti ta' interess Ewropew komuni 
għandhom ikunu:
- It-Turiżmu Sostenibbli
- L-industrija ajrunawtika
- In-navigabbiltà tal-passaġġi fuq l-ilma 
interni
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- ERTMS dwar il-Kurituri tal-Merkanzija 
Ewropej
- Konnessjonijiet transfruntiera tal-
enerġija

Or. en

Emenda 707
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Fondi mhux użati

Il-fondi mhux użati minn din il-Faċilità 
ma għandhomx jingħataw skop ġdid jew 
jiġu trasferiti lil linji baġitarji oħrajn.

Or. en

Emenda 708
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Riżorsi mill-programmi b'ġestjoni 

kondiviża
Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istati 
Membru kkonċernat.

Or. en
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Emenda 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Riżorsi mill-programmi b'ġestjoni 

kondiviża
Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istati 
Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Riżorsi mill-programmi b'ġestjoni 

kondiviża
Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istati 
Membru kkonċernat.

Or. en
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Emenda 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżorsi mill-programmi b'ġestjoni 
kondiviża

Trasferiment ta' riżorsi bejn il-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza u programmi 
oħra tal-UE

Or. en

Emenda 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istati 
Membru kkonċernat.

imħassar

Or. en

Emenda 713
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 

Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
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jintużaw għall-benefiċċju tal-Istati 
Membru kkonċernat.

jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru 
kkonċernat u għandhom ikunu soġġetti 
għall-istess rekwiżiti fir-rigward ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba bħall-fondi 
oriġinarji.

Or. en

Emenda 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istati 
Membru kkonċernat.

Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità, b'limitu 
massimu ta' 10 % tal-pakkett baġitarju 
tal-Istat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha timplimenta dawk ir-riżorsi b'mod 
dirett f'konformità mal-Artikolu 62(1)(a) 
tar-Regolament Finanzjarju. Dawn ir-
riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju 
tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 715
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istati 
Membru kkonċernat.

Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità (ħlief għall-
FEŻR, il-FAEŻR u l-FSE+). Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru 
kkonċernat.
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Or. en

Emenda 716
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont mhux użat pendenti fil-Faċilità 
għandu jiġi trasferit f'riżerva baġitarja li 
tista' tintuża biex jissaħħu l-programmi 
tal-UE taħt ġestjoni diretta fl-oqsma tar-
riċerka u l-innovazzjoni (Orizzont 
Ewropa), l-edukazzjoni (Erasmus+), l-
infrastruttura (Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa), id-diġitalizzazzjoni (Ewropa 
Diġitali) u l-ġestjoni tal-fruntiera (Fond 
għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri).
Ir-riżerva baġitarja għandha tiġi rilaxxata 
parzjalment jew kollha kemm hi biss wara 
li l-Kummissjoni tkun ikkonkludiet li l-
programmi indikati fis-subparagrafu 1, 
ma jistgħux jilħqu l-objettivi stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni rispettiva, mingħajr żieda fil-
finanzjament.
Ir-riżerva baġitarja u t-trasferimenti 
sussegwenti għandhom jikkonformaw 
mar-regoli stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u għandhom ikunu soġġetti 
għall-approvazzjoni tal-Parlament u l-
Kunsill.
L-ammont li jkun għadu fir-riżerva 
baġitarja fil-31 ta' Diċembru 2027 
għandu jintuża kollu kemm hu għal ħlas 
mill-ġdid tal-finanzjament imfassal mill-
Kummissjoni għall-fini tal-finanzjament 
tal-Faċilità.

Or. en

Emenda 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipproponu li 
jallokaw parti mill-Pjan għar-Riforma u 
r-Reżiljenza tagħhom għall-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku u għal programmi taħt 
ġestjoni kondiviża. L-ammont allokat 
għandu jikkontribwixxi għall-kisba tal-
objettivi ta' dan ir-Regolament 
f'konformità mal-Artikolu 4. L-ammont 
allokat għandu jiġi implimentat 
f'konformità mar-regoli tal-Fondi li 
fihom ir-riżorsi huma ttrasferiti u għall-
benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat. 
L-ebda kofinanzjament mhuwa meħtieġ 
għall-ammont ittrasferit. Il-Kummissjoni 
għandha timplimenta dawk ir-riżorsi 
f'konformità mal-Artikolu 62(1)(a) tar-
Regolament Finanzjarju. 
It-talbiet skont il-paragrafu 2 għall-
programmi taħt ġestjoni kondiviża 
għandhom jistabbilixxu l-ammont totali 
trasferit għal kull sena skont il-Fond u 
skont il-kategorija ta' reġjun, fejn 
rilevanti, għandhom ikunu debitament 
ġustifikati u għandhom ikunu 
akkumpanjati mill-programm(i) 
rivedut(i), li r-riżorsi għandhom ikunu 
trasferiti minnu/minnhom. 

Or. en

Emenda 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-pakkett finanzjarju stabbilit fl-
Artikolu 6(1), l-Istati Membri jistgħu 
jipproponu li jallokaw parti mill-Pjan 
għar-Riforma u r-Reżiljenza tagħhom lill-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku. L-ammont 
allokat għandu jikkontribwixxi għall-
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kisba ta' riformi u investimenti fl-oqsma 
ta' politika Ewropej imsemmija fl-
Artikolu 3, b'mod partikolari dawk 
relatati mar-reżiljenza istituzzjonali. L-
ammont allokat għandu jikkontribwixxi 
wkoll għaż-żieda fl-appoġġ tekniku għat-
tħejjija, l-implimentazzjoni, ir-reviżjoni u 
t-titjib tal-Pjanijiet għall-Irkupru u r-
Reżiljenza tagħhom. L-ammont allokat 
għandu jiġi implimentat f'konformità 
mar-regoli tal-Fondi li fihom ir-riżorsi 
huma ttrasferiti u għall-benefiċċju tal-
Istat Membru kkonċernat. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju.

Or. en

Emenda 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-fondi tal-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza mħallsa li l-Istati Membri użaw 
b'mod mhux korrett iridu jitħallsu lura. 
Dawn il-fondi jintużaw biex 
jikkumpensaw għat-tnaqqis fil-QFP, jew 
il-baġits li jmiss fl-oqsma tar-riċerka, it-
tranżizzjoni enerġetika, in-networks tat-
trasport u l-edukazzjoni.

Or. en

Emenda 720
Esther de Lange, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħlas tal-fondi u l-ammont tas-self irid 
jiġi marbut b'mod strett mal-objettivi u l-



AM\1213689MT.docx 89/285 PE657.420v01-00

MT

proġetti li dwarhom intlaħaq ftehim, li 
għalihom ma tapplikax ir-regola N+.

Or. en

Emenda 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipproponu li 
jallokaw parti mill-Pjan għar-Riforma u 
r-Reżiljenza tagħhom għall-kompartiment 
tal-Istat Membru tagħhom skont il-
programm InvestEU biex jiġu appoġġjati 
azzjonijiet relatati mas-solvenza ta' 
kumpaniji stabbiliti fi Stat Membru u li 
joperaw fl-Unjoni. L-ammont allokat 
għandu jiġi implimentat f'konformità 
mar-regoli tal-programm InvestEU u 
għall-benefiċċju tal-Istat Membru 
kkonċernat. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta dawk ir-riżorsi f'konformità 
mal-Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. 

Or. en

Emenda 722
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
L-użu tal-Faċilità mwassal permezz tal-

InvestEU jew ikkombinat miegħu
1. F'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu 
jallokaw, fuq bażi volontarja, fil-Pjan 
għall-Ikrupru u r-Reżiljenza, l-ammont li 
għandu jingħata permezz tal-InvestEU. L-
ammont li għandu jingħata permezz tal-
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InvestEU jista' jintuża biex jappoġġja s-
solvenza ta' kumpaniji stabbiliti fl-Istati 
Membri kkonċernati. Il-Pjan għall-
Ikrupru u r-Reżiljenza għandu jkun fih il-
ġustifikazzjoni tal-użu tal-garanziji 
baġitarji tal-InvestEU.
Fl-allokazzjonijiet imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu 
jallokaw parti mir-riżorsi stabbiliti fl-
Artikolu 5(2) li trid tikkontribwixxi għall-
InvestEU għall-Assistenza tal-InvestEU 
korrispondenti għal attivitajiet stabbiliti 
fil-ftehim ta' kontribuzzjoni msemmi fl-
Artikolu [9] tar-[Regolament dwar l-
InvestEU].
2. Għat-talbiet għal emenda ta' Pjan 
għall-Ikrupru u r-Reżiljenza msemmija fl-
Artikolu 18, jistgħu jiġu identifikati biss 
ir-riżorsi ta' snin futuri.
3. L-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu 
jintuża għall-proviżjonament tal-parti tal-
garanzija tal-UE fl-ambitu tal-
kompartiment tal-Istat Membru.
4. Meta ftehim ta' kontribuzzjoni, kif 
stabbilit fl-Artikolu [9] tar-[Regolament 
dwar l-InvestEU], ma jkunx ġie konkluż 
[sal-31 ta' Diċembru 2021] għal ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istat Membru 
għandu jressaq talba għal emenda tal-
Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
f'konformità mal-Artikolu 18, biex juża l-
ammont korrispondenti. Il-ftehim ta' 
kontribuzzjoni għal ammont imsemmi fil-
paragrafu 1 allokat fit-talba għal emenda 
ta' Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
għandu jiġi konkluż simultanjament mal-
adozzjoni tad-deċiżjoni li temenda l-Pjan.
5. Meta ftehim ta' garanzija, kif stabbilit 
fl-Artikolu [9] tar-[Regolament dwar l-
InvestEU], ma jkunx ġie konkluż fi żmien 
[9] xhur mill-approvazzjoni tal-ftehim ta' 
kontribuzzjoni, l-ammonti rispettivi 
għandhom jiġu trasferiti lura lill-Faċilità 
u l-Istat Membru għandu jressaq talba 
korrispondenti għal emenda tal-Pjan 
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għall-Irkupru u r-Reżiljenza.
6. Meta ftehim ta' garanzija, kif 
stabbilit fl-Artikolu [9] tar-[Regolament 
dwar l-InvestEU], ma jkunx implimentat 
b'mod sħiħ fi żmien [erba' snin] mill-
iffirmar tal-ftehim ta' garanzija, l-Istat 
Membru jista' jitlob li l-ammonti 
impenjati fil-ftehim ta' garanzija iżda li 
ma jkoprux self sottostanti jew strumenti 
oħra li jġorru r-riskju għandhom jiġu 
ttrattati f'konformità mal-paragrafu 5.
7. Ir-riżorsi ġġenerati mill-ammonti 
kkontribwiti lill-InvestEU jew attribwibbli 
għalihom u li jingħataw permezz ta' 
garanziji baġitarji għandhom jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-Istat Membru u 
għandhom jintużaw għal forom ta' 
appoġġ ripagabbli f'konformità mal-Pjan 
għall-Ikrupru u r-Reżiljenza.

Or. en

Emenda 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
L-approprjazzjonijiet ta' pagament tal-
fondi u l-ammont tas-self għandhom jiġu 
marbuta b'mod strett mal-objettivi u l-
proġetti mifthiema, mingħajr l-
applikazzjoni tar-regoli N +.

Or. en

Emenda 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils 
Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
għandha tiġi implimentata mill-
Kummissjoni b'ġestjoni diretta 
f'konformità mar-Regolament Finanzjarju.

Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
għandha tiġi implimentata mill-
Kummissjoni b'ġestjoni diretta 
f'konformità mar-Regolament Finanzjarju. 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, skont l-
Artikolu 287(1) tat-TFUE, għandha 
teżamina l-kontijiet tad-dħul u n-nefqa 
kollha tal-Unjoni, inkluż dawk derivati 
mir-Regolament preżenti.

Or. en

Emenda 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tal-Faċilità, bħala parti 
min-Next Generation EU, għandu jkun 
akkumpanjat minn pjan ta' ħlas lura ċar 
u kredibbli, mingħajr rikors għall-QFP.

Or. en

Emenda 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tal-finanzjament sostenibbli tal-
Faċilità, il-Kummissjoni u l-Kunsill 
għandhom jimpenjaw ruħhom li 
jintroduċu kalendarju ċar u vinkolanti 
għal basket ta' riżorsi proprji ġodda li 
għandhom jidħlu fil-baġit tal-Unjoni 
matul il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li 
jmiss. L-ammont tar-riżorsi proprji ġodda 
għandu jkun suffiċjenti biex ikopri tal-
anqas l-ispejjeż tal-kapital u tal-imgħax 
relatati mas-self ta' fondi fl-ambitu tan-
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Next Generation EU.
Or. en

Emenda 727
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
miżuri effettivi u proporzjonati kontra l-
frodi filwaqt li jitqiesu r-riskji identifikati.

Or. en

Emenda 728
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Kontrolli u awditjar effiċjenti u effettivi
1. Il-Kummissjoni, l-OLAF, l-UPPE u l-
Qorti tal-Awdituri għandhom ikunu 
espressament awtorizzati li jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom kif previst mill-
Artikolu 129(1) tar-Regolament 
Finanzjarju.
2. L-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-
Frodi (OLAF) jista' jwettaq 
investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi 
verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, 
f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-
proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament 
tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96, 
bil-ħsieb li jiġi stabbilit jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni b'konnessjoni mal-
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appoġġ permezz tal-Faċilità.
3. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi miżuri effettivi u 
proporzjonati kontra l-frodi filwaqt li 
jitqiesu r-riskji identifikati. Il-
Kummissjoni għandha, għal dan il-għan, 
tiżviluppa jew tadatta s-sistemi tal-IT 
eżistenti biex toħloq sistema diġitali tar-
rappurtar tal-prestazzjoni li tippermetti l-
monitoraġġ, l-identifikazzjoni u r-
rappurtar ta' irregolaritajiet jew frodi.
4. L-awtoritajiet tal-Istati Membri 
involuti fl-implimentazzjoni tal-appoġġ 
permezz tal-Faċilità għandhom iżommu r-
rekords tal-operaturi ekonomiċi u s-sidien 
benefiċjarji tagħhom involuti fl-
implimentazzjoni tal-fondi, meta dawn is-
sidien ikunu persuni fiżiċi.

Or. en

Emenda 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ mill-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandu jkun addizzjonali mal-
appoġġ ipprovdut minn fondi u programmi 
oħra tal-Unjoni. Proġetti ta' riforma u ta' 
investiment jistgħu jirċievu appoġġ minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kost.

L-appoġġ mill-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza jista' jkun addizzjonali mal-
appoġġ ipprovdut minn fondi u programmi 
oħra tal-Unjoni. Proġetti ta' riforma u ta' 
investiment jistgħu jirċievu appoġġ minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kost.

Or. en

Emenda 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment għandhom jissodisfaw iż-żewġ 
aspetti tal-addizzjonalità kif imsemmi fl-
Artikolu 209(2)(b) tar-Regolament 
Finanzjarju.

Or. en

Emenda 731
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 

ekonomika soda
1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza.
Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tapplika għal applikazzjonijiet għal 
pagament ippreżentati wara d-data tad-
deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu taż-żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.
Jekk ikun hemm sospensjoni tal-
pagamenti, għandu japplika l-Artikolu 
15(9) tar-Regolament li jistabbilixxi 
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dispożizzjonijiet komuni dwar il- (...).
2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf 
is-suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew 
tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.

Or. fr

Emenda 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 

ekonomika soda
1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza.
Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tapplika għal applikazzjonijiet għal 
pagament ippreżentati wara d-data tad-
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deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu taż-żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.
Jekk ikun hemm sospensjoni tal-
pagamenti, għandu japplika l-Artikolu 
15(9) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il- (...).
2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf 
is-suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew 
tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.

Or. en

Emenda 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 

ekonomika soda
1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
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Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza.
Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tapplika għal applikazzjonijiet għal 
pagament ippreżentati wara d-data tad-
deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu taż-żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.
Jekk ikun hemm sospensjoni tal-
pagamenti, għandu japplika l-Artikolu 
15(9) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il- (...).
2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf 
is-suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew 
tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.

Or. en

Emenda 734
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 

ekonomika soda
1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
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15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza.
Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tapplika għal applikazzjonijiet għal 
pagament ippreżentati wara d-data tad-
deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu taż-żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.
Jekk ikun hemm sospensjoni tal-
pagamenti, għandu japplika l-Artikolu 
15(9) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il- (...).
2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf 
is-suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew 
tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.

Or. en

Emenda 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 

ekonomika soda
1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza.
Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tapplika għal applikazzjonijiet għal 
pagament ippreżentati wara d-data tad-
deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu taż-żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.
Jekk ikun hemm sospensjoni tal-
pagamenti, għandu japplika l-Artikolu 
15(9) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il- (...).
2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf 
is-suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew 
tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.

Or. en
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Emenda 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 

ekonomika soda
1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza.
Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tapplika għal applikazzjonijiet għal 
pagament ippreżentati wara d-data tad-
deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu taż-żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.
Jekk ikun hemm sospensjoni tal-
pagamenti, għandu japplika l-Artikolu 
15(9) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il- (...).
2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz 
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ta' att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf 
is-suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew 
tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.

Or. en

Emenda 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika soda

Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika soda u mal-objettivi klimatiċi, 
ambjenali u soċjali tal-Unjoni

Or. en

Emenda 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza.

imħassar
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Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tapplika għal applikazzjonijiet għal 
pagament ippreżentati wara d-data tad-
deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu taż-żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.
Jekk ikun hemm sospensjoni tal-
pagamenti, għandu japplika l-Artikolu 
15(9) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il- (...).

Or. en

Emenda 739
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza.

1. Il-finanzjament mill-Faċilità ma 
għandux jingħata fil-każijiet li ġejjin:

a) jekk il-Kunsill ikun iddeċieda 
f'konformita mal-Artikolu 126(6) tat-
Trattat li jeżisti defiċit eċċessiv tal-gvern fi 
Stat Membru benefiċjarju, u jekk ikun ġie 
stabbilit f'konformità mal-Artikolu 126(8) 
tat-Trattat li l-Istat Membru kkonċernat 
ma ħax azzjoni effettiva b'reazzjoni għal 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill magħmula 
skont l-Artikolu 126(7) tat-Trattat;
b) meta l-Kunsill jadotta żewġ 



PE657.420v01-00 104/285 AM\1213689MT.docx

MT

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;
c) 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 permezz tagħhom 
jistabbilixxi nuqqas ta' konformità minn 
Stat Membru għar-raġunijiet li ma jkunx 
ħa l-azzjoni korrettiva rakkomandata;
d) meta l-Kummissjoni tikkonkludi li 
Stat Membru ma jkunx ħa miżuri kif 
imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 332/2002 u b'konsegwenza t'hekk 
tiddeċiedi li ma tawtorizzax l-iżborż tal-
assistenza finanzjarja mogħtija lil dak l-
Istat Membru;
e) 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.
Jekk Stat Membru jkun f'sitwazzjoni 
waħda jew aktar minn dawk imsemmija 
hawn fuq, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi 
li tissospendi jew l-impenji u l-pagamenti 
kollha jew parti minnhom mill-Faċilità 
lill-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' atti delegati biex 
tissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew tissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza fil-każijiet li ġejjin:

(a) meta l-Kunsill jiddeċiedi, 
f'konformità mal-Artikolu 126(8) jew l-
Artikolu 126(11) tat-TFUE, li l-Istat 
Membru ma jkunx ħa azzjoni effettiva 
biex jikkoreġi d-defiċit eċċessiv tiegħu;
(b) 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;
(c) meta l-Kunsill jadotta żewġ 
deċiżjonijiet suċċessivi fl-istess proċedura 
ta' żbilanċ f'konformità mal-
Artikolu 10(4) tar-Regolament (UE) 
Nru 1176/2011 u jistabbilixxi nuqqas ta' 
konformità minn Stat Membru għar-
raġunijiet li ma jkunx ħa l-azzjoni 
korrettiva rakkomandata;
(d) meta l-Kummissjoni tikkonkludi li 
Stat Membru ma jkunx ħa miżuri kif 
imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 332/2002 u b'konsegwenza t'hekk 
tiddeċiedi li ma tawtorizzax l-iżborż tal-
assistenza finanzjarja mogħtija lil dak l-
Istat Membru; (e) meta l-Kunsill 
jiddeċiedi li Stat Membru ma 
jikkonformax mal-programm ta' 
aġġustament makroekonomiku msemmi 
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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. (...)

Or. en

Emenda 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza.

1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
biex jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza.

Or. en

Emenda 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], il-Kunsill għandu, fuq proposta 
mill-Kummissjoni, jadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
jissospendi l-perjodu ta' żmien għall-

1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-Artikolu 
15(7) tar-Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...)] is- 
[CPR], sospensjoni awtomatika għall-
perjodu ta' żmien għall-adozzjoni tad-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 17(1) u 
17(2) u sospensjoni awtomatika għall-
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adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew jissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza.

pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandhom jidħlu fis-seħħ 
b'effett immedjat.

Or. en

Emenda 743
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tapplika 
għal applikazzjonijiet għal pagament 
ippreżentati wara d-data tad-deċiżjoni ta' 
sospensjoni.

Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tapplika 
għal applikazzjonijiet għal pagament 
ippreżentati wara d-data tad-deċiżjoni ta' 
sospensjoni. Id-deċiżjoni li jiġu rkuprati 
pagamenti għandha tapplika għal 
pagamenti diġà mħallsa mill-Faċilità u 
rċevuti mill-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tapplika 
għal applikazzjonijiet għal pagament 
ippreżentati wara d-data tad-deċiżjoni ta' 
sospensjoni.

Is-sospensjoni tal-pagamenti msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tapplika għal 
applikazzjonijiet għal pagament 
ippreżentati wara d-data tas-sospensjoni.

Or. en

Emenda 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-intrapriżi benefiċjarji jenħtieġ li 
ma jiġux irreġistrati f'rifuġji fiskali kif 
elenkat fil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet 
fil-qasam tat-taxxa li ma jikkooperawx 
tal-Kunsill, u jekk ikunu, jistgħu jibqgħu 
biss intrapriża benefiċjarja jekk 
jimpenjaw ruħhom li jieħdu azzjonijiet 
biex jitneħħew mil-lista f'perjodu ta' 
żmien determinat ta' 6 xhur.

Or. en

Emenda 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-deċiżjoni li jiġu sospiżi l-
pagamenti msemmija fil-paragrafu 1 ma 
għandhiex tapplika sakemm il-klawżola 
liberatorja ġenerali tal-Patt ta' Stabbiltà u 
Tkabbir tiġi attivata f'konformità mal-
Artikoli 5(1) u 9(1) tar-Regolament 
(KE) 1466/97, u sakemm jippersistu 
konsegwenzi ekonomiċi u soċjali severi 
tal-pandemija tal-COVID-19.

Or. en

Emenda 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-

2. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 
is-sospensjoni ta' impenji fil-każijiet li 
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Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf 
is-suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew 
tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.

ġejjin:

(a) meta l-proċedura ta' defiċit 
eċċessiv tinżamm sospiża f'konformità 
mal-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1467/9743 jew il-Kunsill ikun 
iddeċieda li, f'konformità mal-
Artikolu 126(12) tat-TFUE jabroga d-
deċiżjoni dwar l-eżistenza ta' defiċit 
eċċessiv;
(b) meta l-Kunsill ikun approva l-pjan 
ta' azzjoni korrettiva ppreżentat mill-Istat 
Membru kkonċernat f'konformità mal-
Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1176/2011 jew il-proċedura ta' 
żbilanċ eċċessiv tkun f'pożizzjoni ta' 
sospensjoni f'konformità mal-
Artikolu 10(5) ta' dak ir-Regolament jew 
il-Kunsill ikun għalaq il-proċedura ta' 
żbilanċ eċċessiv f'konformità mal-
Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament;
(c) meta l-Kummissjoni tkun 
ikkonkludiet li Stat Membru jkun ħa l-
miżuri xierqa kif imsemmi fir-Regolament 
(KE) Nru 332/2002;
(d) meta l-Kummissjoni tkun 
ikkonkludiet li l-Istat Membru kkonċernat 
ikun ħa miżuri xierqa biex jimplimenta l-
programm ta' aġġustament imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 
Nru 472/2013 jew il-miżuri mitluba minn 
deċiżjoni tal-Kunsill f'konformità mal-
Artikolu 136(1) tat-TFUE.

Wara t-tneħħija tas-sospensjoni tal-
impenji, il-Kummissjoni għandha 
tibbaġitja mill-ġdid l-impenji sospiżi 
f'konformità mal-Artikolu [8] tar-
Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) [ 
[…] (ir-Regolament QFP)].

Or. en
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Emenda 748
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf 
is-suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew 
tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.

2. Jekk il-Kunsill jiddeċiedi li l-Istat 
Membru kkonċernat ħa l-azzjoni 
korrettiva meħtieġa, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi, mingħajr dewmien, li 
twaqqaf is-sospensjoni.

Or. en

Emenda 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz ta' 
att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf is-
suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew tal-
pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.

2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz ta' 
deċiżjoni ta' implimentazzjoni biex 
iwaqqaf is-sospensjoni tal-perjodu ta' 
żmien jew tal-pagamenti msemmija fil-
paragrafu preċedenti.

Or. en

Emenda 750
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz ta' 
att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf is-
suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew tal-
pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.

2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
twaqqaf is-sospensjoni tal-perjodu ta' 
żmien jew tal-pagamenti msemmija fil-
paragrafu preċedenti.

Or. en

Emenda 751
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill għandu jieħu d-deċiżjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 permezz ta' 
maġġoranza kwalifikata abbażi ta' 
proposta mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta s-Semestru Ewropew u 
b'mod partikolari r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż, jidentifika sfidi li 
jirrikjedu riformi urġenti iżda l-Istat 
Membru inkwistjoni jagħmel użu mhux 
adegwat mill-finanzjament allokat jew il-
Kummissjoni tkun iddeċiediet li 
tissospendi dan il-finanzjament minħabba 
implimentazzjoni mhux sodisfaċenti tal-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza jew 
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fil-każ ta' nuqqas fir-rigward tal-istat tad-
dritt, azzjonijiet fil-livell reġjonali u lokali, 
inklużi inizjattivi tas-soċjetà ċivili li 
jikkontribwixxu għall-indirizzar ta' dawk 
l-isfidi għandhom jibqgħu jibbenefikaw 
mill-Faċilità, u l-finanzjament għandu 
jsir disponibbli għall-awtoritajiet reġjonali 
u lokali u partijiet ikkonċernati oħra, 
inklużi sħab soċjali u organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili.

Or. en

Emenda 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti mal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-UE, b'mod partikolari l-
kisba tal-miri aġġornati tal-Unjoni dwar 
il-klima għall-2030 u l-objettiv li tinkiseb 
in-newtralità klimatika sal-2050, kif ukoll 
mal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att delegat, 
f'konformità mal-Artikolu 25a, biex 
tissospendi l-pagamenti kollha, jew parti 
minnhom, mill-Faċilità.

Or. en

Emenda 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awditu estern tal-attivitajiet 
imwettaq f'konformità ma' dan ir-
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Regolament isir mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri f'konformità mal-Artikolu 287 
tat-TFUE. Il-Kummissjoni, l-Istati 
Membri benefiċjarji u kwalunkwe 
persuna jew entita li tirċievi fondi tal-
Unjoni għandhom jiżguraw li l-Qorti tal-
Awdituri jkollha aċċess sħiħ għall-
informazzjoni kollha li tikkunsidra li hija 
meħtieġa biex twettaq l-awditi tagħha.

Or. en

Emenda 755
Linea Søgaard-Lidell

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti mal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-UE, b'mod partikolari l-
kisba tal-miri aġġornati tal-Unjoni dwar 
il-klima għall-2030 u l-objettiv li tinkiseb 
in-newtralità klimatika sal-2050, il-
Kummissjoni għandha tadotta miżuri biex 
tissospendi l-pagamenti kollha, jew parti 
minnhom, mill-Faċilità.

Or. en

Emenda 756
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stat Membru għandu jħallas lura 
lill-Kummissjoni kontribuzzjonijiet 
finanzjarji mħallsa lilu skont l-
Artikolu 15 fir-rigward tal-impenn ta' 
riforma, fil-każ tat-treġġigħ lura 
sinifikanti ta' riformi li kienu parti mill-
pjan nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza.
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Or. en

Emenda 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
lill-Parlament Ewropew infurmat bl-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu. 
B'mod partikolari, meta waħda mill-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 
tiġi ssodisfata għal Stat Membru, il-
Kummissjoni għandha tinforma minnufih 
lill-Parlament Ewropew u tipprovdi 
dettalji tal-pagamenti li jistgħu jkunu 
soġġetti għal sospensjoni ta' impenji jew 
pagamenti.
Il-Parlament Ewropew jista' jistieden lill-
Kummissjoni għal djalogu strutturat dwar 
l-applikazzjoni tal-paragrafu 1, wara li 
titqies b'mod partikolari t-trażmissjoni tal-
informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu.
Il-Kummissjoni ma għandhiex tipproponi 
att ta' implimentazzjoni msemmi fil-
paragrafu 1 sakemm id-djalogu strutturat 
imsemmi fit-tieni subparagrafu ma 
jitqiesx bħala lest f'komunikazzjoni 
uffiċjali mill-Parlament.

Or. en

Emenda 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt

1. Il-Faċilità għandha tkun 
disponibbli biss għall-Istati Membri 
impenjati li jirrispettaw l-istat tad-dritt u l-
valuri fundamentali tal-Unjoni. Qabel ma 
jirċievu kwalunkwe pagament mill-
Faċilità, l-Istati Membri għandhom 
jiffirmaw il-"Wegħda tal-Istat tad-Dritt". 
Il-Wegħda għandha tirrappreżenta 
impenn politiku biex jiġu protetti u 
mħarsa l-istat tad-dritt u l-valuri 
fundamentali tal-Unjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-"Wegħda tal-Istat tad-
Dritt" permezz ta' att delegat.
2. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tniedi s-sospensjoni tal-
approprjazzjonijiet ta' impenn jew ta' 
pagament lill-Istati Membri fl-ambitu tal-
Faċilità f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati 
fir-rigward tal-istat tad-dritt meta dawn 
jaffettwaw jew jirriskjaw li jaffettwaw il-
prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba jew 
il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni.
3. Il-punti li ġejjin għandhom, b'mod 
partikolari, jiġu kkunsidrati bħala 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt meta jaffettwaw jew 
jirriskjaw li jaffettwaw il-prinċipji ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba jew il-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni:
a) it-tqegħid f'riskju tal-indipendenza 
tal-ġudikatura, inkluż l-iffissar ta' 
kwalunkwe limitazzjoni fuq il-kapaċità 
tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet ġudizzjarji 
b'mod awtonomu billi jsiru interventi 
esterni f'garanziji ta' indipendenza, billi 
jiġi limitat il-ġudizzju b'ordni esterna, billi 
jiġu riveduti b'mod arbitrarju r-regoli 
dwar il-ħatra jew it-termini tas-servizz ta' 
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persunal ġudizzjarju, jew billi jiġi 
influwenzat il-persunal ġudizzjarju bi 
kwalunkwe mod li jipperikola l-
imparzjalità tiegħu jew billi jkun hemm 
indħil fl-indipendenza tal-professjoni 
legali;
b) in-nuqqas li jiġu pprevenuti, 
ikkoreġuti u ssanzjonati deċiżjonijiet 
arbitrarji jew illegali mill-awtoritajiet 
pubbliċi, inklużi mill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi, iż-żamma ta' riżorsi 
finanzjarji u umani li jaffettwaw il-
funzjonament xieraq tagħhom jew in-
nuqqas ta' żgurar li ma jeżistux kunflitti 
ta' interessi;
c) il-limitazzjoni tad-disponibbiltà u 
tal-effikaċja tar-rimedji legali, inkluż 
permezz ta' regoli proċedurali restrittivi, 
in-nuqqas ta' implimentazzjoni ta' 
sentenzi jew il-limitazzjoni tal-
investigazzjoni, il-prosekuzzjoni jew is-
sanzjonar effettivi ta' ksur tal-liġi;
d) it-tqegħid f'riskju tal-kapaċità 
amministrattiva ta' Stat Membru li 
jirrispetta l-obbligi tas-sħubija fl-Unjoni, 
inkluża l-kapaċità li jimplimenta b'mod 
effettiv ir-regoli, l-istandards u l-politiki li 
jiffurmaw il-korp tad-dritt tal-Unjoni;
e) il-miżuri li jdgħajfu l-protezzjoni 
tal-komunikazzjoni kunfidenzjali bejn l-
avukat u l-klijent.
4. Jista' jiġi stabbilit nuqqas 
ġeneralizzat fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fi Stat Membru meta wieħed jew aktar 
minn dawn li ġejjin, b'mod partikolari, 
jiġu affettwati jew jirriskjaw li jiġu 
affettwati:
a) il-funzjonament xieraq tal-
awtoritajiet ta' dak l-Istat Membru li qed 
jimplimenta l-Faċilità, b'mod partikolari 
fil-kuntest tal-akkwist pubbliku jew tal-
proċeduri tal-għotjiet;
b) il-funzjonament xieraq tal-
ekonomija tas-suq, biex b'hekk jiġu 
rispettati l-kompetizzjoni u l-forzi tas-suq 
fl-Unjoni kif ukoll jiġu implimentati 
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b'mod effettiv l-obbligi tas-sħubija, 
inkluża l-aderenza mal-għan tal-unjoni 
politika, ekonomika u monetarja;
c) il-funzjonament xieraq tal-
awtoritajiet li jwettqu kontroll finanzjarju, 
monitoraġġ u awditjar intern u estern, u l-
funzjonament xieraq ta' sistemi effettivi u 
trasparenti tal-ġestjoni finanzjarja u tal-
obbligu ta' rendikont;
d) il-funzjonament xieraq tas-servizzi 
ta' investigazzjoni u ta' prosekuzzjoni 
pubblika fir-rigward tal-prosekuzzjoni ta' 
frodi, inklużi frodi tat-taxxa, korruzzjoni 
jew ksur ieħor tad-dritt tal-Unjoni b'rabta 
mal-implimentazzjoni tal-Faċilità;
e) rieżami ġudizzjarju effettiv minn 
qrati indipendenti ta' azzjonijiet jew 
ommissjonijiet mill-awtoritajiet 
imsemmija fil-punti a), c) u d);
f) il-prevenzjoni u s-sanzjonar tal-
frodi, inklużi frodi tat-taxxa, korruzzjoni 
jew ksur ieħor tad-dritt tal-Unjoni b'rabta 
mal-implimentazzjoni tal-Faċilità, u l-
impożizzjoni ta' pieni effettivi u dissważivi 
fuq dawk ir-riċevituri minn qrati 
nazzjonali jew minn awtoritajiet 
amministrattivi;
g) l-irkupru tal-fondi mħallsa 
indebitament;
h) il-prevenzjoni u s-sanzjonar tal-
evażjoni tat-taxxa u tal-kompetizzjoni fil-
qasam tat-taxxa u l-funzjonament xieraq 
tal-awtoritajiet li jikkontribwixxu għall-
kooperazzjoni amministrattiva fi 
kwistjonijiet tat-taxxa;
i) il-kooperazzjoni effettiva u 
f'waqtha mal-Uffiċċju Ewropew ta' 
Kontra l-Frodi u, soġġett għall-
parteċipazzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat, mal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew fl-investigazzjonijiet 
jew il-prosekuzzjonijiet tagħhom skont l-
atti ġuridiċi rispettivi tagħhom u l-
prinċipju ta' kooperazzjoni leali;
j) l-implimentazzjoni xierqa tal-
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Faċilità wara ksur sistemiku tad-drittijiet 
fundamentali.
5. Meta l-kundizzjonijiet tal-
paragrafu 4 ikunu ssodisfati, jistgħu jiġu 
adottati waħda jew aktar minn dawn il-
miżuri:
(1) projbizzjoni ta' dħul f'impenji legali 
ġodda;
(2) sospensjoni tal-impenji;
(3) tnaqqis ta' impenji, inkluż permezz ta' 
korrezzjonijiet finanzjarji;
(4) tnaqqis fil-prefinanzjament;
(5) interruzzjoni tal-iskadenzi tal-
pagamenti;
(6) sospensjoni tal-pagamenti.
Sakemm mhux previst mod ieħor mid-
deċiżjoni li tadotta l-miżuri, l-impożizzjoni 
ta' miżuri xierqa ma għandhiex taffettwa 
l-obbligu tal-Istati Membri li jagħmlu 
pagamenti lil riċevituri jew benefiċjarji 
finali.
Il-miżuri meħuda għandhom ikunu 
proporzjonati man-natura, il-gravità, it-
tul ta' żmien u l-kamp ta' applikazzjoni 
tan-nuqqas ġeneralizzat fir-rigward tal-
istat tad-dritt. Dawn il-miżuri għandhom, 
sa fejn huwa possibbli, jimmiraw lejn l-
azzjonijiet tal-Unjoni affettwati jew 
potenzjalment affettwati minn dak in-
nuqqas.
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
informazzjoni u gwida għall-benefiċċju 
tar-riċevituri jew il-benefiċjarji finali 
dwar l-obbligi mill-Istati Membri permezz 
ta' sit web jew portal fuq l-internet.
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi wkoll, 
fuq l-istess sit web jew portal, għodod 
adegwati għar-riċevituri jew il-benefiċjarji 
finali biex dawn jinformaw lill-
Kummissjoni dwar kwalunkwe ksur ta' 
dawn l-obbligi li, fil-fehma ta' dawn ir-
riċevituri jew il-benefiċjarji finali, 
jaffettwawhom direttament. L-
informazzjoni pprovduta mir-riċevituri 
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jew mill-benefiċjarji finali f'konformita 
ma' dan il-paragrafu tista' titqies biss 
mill-Kummissjoni jekk tkun 
akkumpanjata minn prova li r-riċevitur 
jew il-benefiċjarju finali kkonċernat ikun 
ressaq ilment formali lill-awtorità 
kompetenti.
Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mir-
riċevituri jew mill-benefiċjarji finali, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li kull 
ammont dovut mill-Istati Membri jkun 
imħallas b'mod effettiv lir-riċevituri jew 
lill-benefiċjarji finali.
6. Meta l-Kummissjoni tqis li 
għandha raġunijiet raġonevoli biex 
temmen li l-kundizzjonijiet tal-
paragrafu 4 huma ssodisfati, hija 
għandha tibgħat notifika bil-miktub lil 
dak l-Istat Membru, fejn tistabbilixxi r-
raġunijiet li fuqhom hija bbażat il-
konstatazzjoni tagħha. Il-Kummissjoni 
għandha tinforma mingħajr dewmien lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
notifika bħal din u dwar il-kontenut 
tagħha.
Meta tivvaluta jekk il-kundizzjonijiet tal-
paragrafu 4 ikunux qed jiġu ssodisfati, il-
Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni rilevanti kollha, 
deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea, riżoluzzjonijiet tal-
Parlament Ewropew, rapporti tal-Qorti 
tal-Awdituri, u konklużjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet u n-networks 
internazzjonali rilevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tqis ukoll il-kriterji użati fil-
kuntest tan-negozjati għall-adeżjoni tal-
Unjoni, b'mod partikolari l-kapitoli tal-
acquis dwar il-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali, il-ġustizzja, il-libertà u s-
sigurtà, il-kontroll finanzjarju u t-
tassazzjoni, kif ukoll il-linji gwida użati 
fil-kuntest tal-Mekkaniżmu għall-
Kooperazzjoni u l-Verifika biex jiġi segwit 
il-progress ta' Stat Membru.
Il-Kummissjoni se tiġi assistita minn Bord 
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ta' esperti indipendenti, li għandu jiġi 
stabbilit permezz ta' att delegat.
Il-Kummissjoni tista' titlob kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali meħtieġa 
għall-valutazzjoni tagħha, kemm qabel kif 
ukoll wara konstatazzjoni.
L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa u jista' 
jagħmel osservazzjonijiet f'limitu ta' 
żmien speċifikat mill-Kummissjoni, li ma 
għandux ikun inqas minn xahar u lanqas 
aktar minn tliet xhur mid-data tan-
notifika tal-konstatazzjoni. Fl-
osservazzjonijiet tiegħu, l-Istat Membru 
jista' jipproponi l-adozzjoni ta' miżuri ta' 
rimedju.
Il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni li tasal u kwalunkwe 
osservazzjoni magħmula mill-Istat 
Membru kkonċernat, kif ukoll l-
adegwatezza ta' kwalunkwe miżura ta' 
rimedju, meta tkun qed tiddeċiedi jekk 
tadottax jew le deċiżjoni dwar kwalunkwe 
miżura msemmija fil-paragrafu 5. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar is-
segwitu li għandu jingħata lill-
informazzjoni rċevuta f'limitu ta' żmien 
indikattiv ta' xahar, u fi kwalunkwe każ 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli mid-data 
tal-wasla ta' dik l-informazzjoni.
Meta tivvaluta l-proporzjonalità tal-miżuri 
li għandhom jiġu imposti, il-Kummissjoni 
għandha tqis b'mod xieraq l-
informazzjoni u l-gwida msemmija f'dan 
il-paragrafu.
Meta l-Kummissjoni tqis li n-nuqqas 
ġeneralizzat fir-rigward tal-istat tad-dritt 
huwa stabbilit, hija għandha tadotta 
deċiżjoni dwar il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 5 permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.
Fl-istess waqt li tadotta d-deċiżjoni 
tagħha, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta simultanjament lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill proposta biex 
tittrasferixxi lejn riżerva baġitarja 
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ammont ekwivalenti għall-valur tal-miżuri 
adottati.
B'deroga mill-Artikolu 31(4) u (6) tar-
Regolament Finanzjarju, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill għandhom 
jiddeliberaw fuq il-proposta għal 
trasferiment fi żmien erba' ġimgħat minn 
meta din tasal għand iż-żewġ 
istituzzjonijiet. Il-proposta għal 
trasferiment għandha tiġi kkunsidrata 
bħala approvata sakemm, fi żmien erba' 
ġimgħat, il-Parlament Ewropew, li jaġixxi 
b'maġġoranza tal-voti mitfugħa, jew il-
Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza 
kwalifikata, jemendawha jew 
jirrifjutawha. Jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill jemendaw il-proposta għal 
trasferiment, għandu japplika l-
Artikolu 31(8) tar-Regolament 
Finanzjarju.
Id-deċiżjoni msemmija fit-tmien 
subparagrafu għandha tidħol fis-seħħ 
jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-
Kunsill ma jirrifjutaw il-proposta għal 
trasferiment fil-perjodu msemmi fl-
għaxar subparagrafu.
7. L-Istat Membru kkonċernat jista', 
fi kwalunkwe ħin, jippreżenta lill-
Kummissjoni notifika formali, li tinkludi 
evidenza li turi li n-nuqqas ġeneralizzat 
fir-rigward tal-istat tad-dritt ikun ġie 
rimedjat jew ma għadux jeżisti.
Fuq it-talba tal-Istat Membru kkonċernat 
jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta s-
sitwazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat 
f'limitu ta' żmien indikattiv ta' xahar, u fi 
kwalunkwe każ f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli mid-data tal-wasla tan-notifika 
formali. Ladarba n-nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
li fuq il-bażi tagħhom ġew adottati l-
miżuri msemmija fil-paragrafu 5 ma 
jibqgħux jeżistu kompletament jew 
parzjalment, il-Kummissjoni għandha, 
mingħajr dewmien, tadotta deċiżjoni li 
tneħħi dawk il-miżuri kompletament jew 
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parzjalment. Fl-istess waqt li tadotta d-
deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta simultanjament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
proposta biex tneħħi, kompletament jew 
parzjalment, ir-riżerva baġitarja 
msemmija fil-paragrafu 6. Għandha 
tapplika l-proċedura stipulata fil-
paragrafu 5.

Or. en

Emenda 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt

1. Il-Faċilità għandha tkun 
disponibbli biss għall-Istati Membri 
impenjati li jirrispettaw l-istat tad-dritt u l-
valuri fundamentali tal-Unjoni. Qabel ma 
jirċievu kwalunkwe pagament mill-
Faċilità, l-Istati Membri għandhom 
jiffirmaw il-"Wegħda tal-Istat tad-Dritt". 
Il-Wegħda għandha tirrappreżenta 
impenn politiku biex jiġu protetti u 
mħarsa l-istat tad-dritt u l-valuri 
fundamentali tal-Unjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-"Wegħda tal-Istat tad-
Dritt" permezz ta' att delegat.
2. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tniedi s-sospensjoni tal-
approprjazzjonijiet ta' impenn jew ta' 
pagament lill-Istati Membri fl-ambitu tal-
Faċilità f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati 
fir-rigward tal-istat tad-dritt meta dawn 
jaffettwaw jew jirriskjaw li jaffettwaw il-
prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba jew 
il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni.
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3. Il-punti li ġejjin għandhom, b'mod 
partikolari, jiġu kkunsidrati bħala 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt meta jaffettwaw jew 
jirriskjaw li jaffettwaw il-prinċipji ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba jew il-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni:
a) it-tqegħid f'riskju tal-indipendenza 
tal-ġudikatura, inkluż l-iffissar ta' 
kwalunkwe limitazzjoni fuq il-kapaċità 
tal-eżerċizzju tal-funzjonijiet ġudizzjarji 
b'mod awtonomu billi jsiru interventi 
esterni f'garanziji ta' indipendenza, billi 
jiġi limitat il-ġudizzju b'ordni esterna, billi 
jiġu riveduti b'mod arbitrarju r-regoli 
dwar il-ħatra jew it-termini tas-servizz ta' 
persunal ġudizzjarju, jew billi jiġi 
influwenzat il-persunal ġudizzjarju bi 
kwalunkwe mod li jipperikola l-
imparzjalità tiegħu jew billi jkun hemm 
indħil fl-indipendenza tal-professjoni 
legali;
b) in-nuqqas li jiġu pprevenuti, 
ikkoreġuti u ssanzjonati deċiżjonijiet 
arbitrarji jew illegali mill-awtoritajiet 
pubbliċi, inklużi mill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi, iż-żamma ta' riżorsi 
finanzjarji u umani li jaffettwaw il-
funzjonament xieraq tagħhom jew in-
nuqqas ta' żgurar li ma jeżistux kunflitti 
ta' interessi;
c) il-limitazzjoni tad-disponibbiltà u 
tal-effikaċja tar-rimedji legali, inkluż 
permezz ta' regoli proċedurali restrittivi, 
in-nuqqas ta' implimentazzjoni ta' 
sentenzi jew il-limitazzjoni tal-
investigazzjoni, il-prosekuzzjoni jew is-
sanzjonar effettivi ta' ksur tal-liġi;
d) it-tqegħid f'riskju tal-kapaċità 
amministrattiva ta' Stat Membru li 
jirrispetta l-obbligi tas-sħubija fl-Unjoni, 
inkluża l-kapaċità li jimplimenta b'mod 
effettiv ir-regoli, l-istandards u l-politiki li 
jiffurmaw il-korp tad-dritt tal-Unjoni;
e) il-miżuri li jdgħajfu l-protezzjoni 
tal-komunikazzjoni kunfidenzjali bejn l-
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avukat u l-klijent.
4. Jiġi stabbilit nuqqas ġeneralizzat 
fir-rigward tal-istat tad-dritt fi Stat 
Membru meta wieħed jew aktar minn 
dawn li ġejjin, b'mod partikolari, jiġu 
affettwati jew jirriskjaw li jiġu affettwati:
a)  il-funzjonament xieraq tal-
awtoritajiet ta' dak l-Istat Membru li qed 
jimplimenta l-Faċilità, b'mod partikolari 
fil-kuntest tal-akkwist pubbliku jew tal-
proċeduri tal-għotjiet;
b) il-funzjonament xieraq tal-
ekonomija tas-suq, biex b'hekk jiġu 
rispettati l-kompetizzjoni u l-forzi tas-suq 
fl-Unjoni kif ukoll jiġu implimentati 
b'mod effettiv l-obbligi tas-sħubija, 
inkluża l-aderenza mal-għan tal-unjoni 
politika, ekonomika u monetarja;
c)  il-funzjonament xieraq tal-
awtoritajiet li jwettqu kontroll finanzjarju, 
monitoraġġ u awditjar intern u estern, u l-
funzjonament xieraq ta' sistemi effettivi u 
trasparenti tal-ġestjoni finanzjarja u tal-
obbligu ta' rendikont;
d)  il-funzjonament xieraq tas-servizzi 
ta' investigazzjoni u ta' prosekuzzjoni 
pubblika fir-rigward tal-prosekuzzjoni ta' 
frodi, inklużi frodi tat-taxxa, korruzzjoni 
jew ksur ieħor tad-dritt tal-Unjoni b'rabta 
mal-implimentazzjoni tal-Faċilità;
e) rieżami ġudizzjarju effettiv minn 
qrati indipendenti ta' azzjonijiet jew 
ommissjonijiet mill-awtoritajiet 
imsemmija fil-punti a), c) u d);
f) il-prevenzjoni u s-sanzjonar tal-
frodi, inklużi frodi tat-taxxa, korruzzjoni 
jew ksur ieħor tad-dritt tal-Unjoni b'rabta 
mal-implimentazzjoni tal-Faċilità, u l-
impożizzjoni ta' pieni effettivi u dissważivi 
fuq dawk ir-riċevituri minn qrati 
nazzjonali jew minn awtoritajiet 
amministrattivi;
g) l-irkupru tal-fondi mħallsa 
indebitament;
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h) il-prevenzjoni u s-sanzjonar tal-
evażjoni tat-taxxa u tal-kompetizzjoni fil-
qasam tat-taxxa u l-funzjonament xieraq 
tal-awtoritajiet li jikkontribwixxu għall-
kooperazzjoni amministrattiva fi 
kwistjonijiet tat-taxxa;
i) il-kooperazzjoni effettiva u 
f'waqtha mal-Uffiċċju Ewropew ta' 
Kontra l-Frodi u, soġġett għall-
parteċipazzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat, mal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew fl-investigazzjonijiet 
jew il-prosekuzzjonijiet tagħhom skont l-
atti ġuridiċi rispettivi tagħhom u l-
prinċipju ta' kooperazzjoni leali;
j) l-implimentazzjoni xierqa tal-
Faċilità wara ksur sistemiku tad-drittijiet 
fundamentali.
5. Meta l-kundizzjonijiet tal-
paragrafu 4 ikunu ssodisfati, għandhom 
jiġu adottati waħda jew aktar minn dawn 
il-miżuri:
(1) projbizzjoni ta' dħul f'impenji legali 
ġodda;
(2) sospensjoni tal-impenji;
(3) tnaqqis ta' impenji, inkluż permezz ta' 
korrezzjonijiet finanzjarji;
(4) tnaqqis fil-prefinanzjament;
(5) interruzzjoni tal-iskadenzi tal-
pagamenti;
(6) sospensjoni tal-pagamenti.
Sakemm mhux previst mod ieħor mid-
deċiżjoni li tadotta l-miżuri, l-impożizzjoni 
ta' miżuri xierqa ma għandhiex taffettwa 
l-obbligu tal-Istati Membri li jagħmlu 
pagamenti lil riċevituri jew benefiċjarji 
finali.
Il-miżuri meħuda għandhom ikunu 
proporzjonati man-natura, il-gravità, it-
tul ta' żmien u l-kamp ta' applikazzjoni 
tan-nuqqas ġeneralizzat fir-rigward tal-
istat tad-dritt. Dawn il-miżuri għandhom, 
sa fejn huwa possibbli, jimmiraw lejn l-
azzjonijiet tal-Unjoni affettwati jew 
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potenzjalment affettwati minn dak in-
nuqqas.
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
informazzjoni u gwida għall-benefiċċju 
tar-riċevituri jew il-benefiċjarji finali 
dwar l-obbligi mill-Istati Membri permezz 
ta' sit web jew portal fuq l-internet.
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi wkoll, 
fuq l-istess sit web jew portal, għodod 
adegwati għar-riċevituri jew il-benefiċjarji 
finali biex dawn jinformaw lill-
Kummissjoni dwar kwalunkwe ksur ta' 
dawn l-obbligi li, fil-fehma ta' dawn ir-
riċevituri jew il-benefiċjarji finali, 
jaffettwawhom direttament. L-
informazzjoni pprovduta mir-riċevituri 
jew mill-benefiċjarji finali skont dan il-
paragrafu tista' titqies biss mill-
Kummissjoni jekk tkun akkumpanjata 
minn prova li r-riċevitur jew il-
benefiċjarju finali kkonċernat ikun ressaq 
ilment formali lill-awtorità kompetenti.
Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mir-
riċevituri jew mill-benefiċjarji finali, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li kull 
ammont dovut mill-Istati Membri jkun 
imħallas b'mod effettiv lir-riċevituri jew 
lill-benefiċjarji finali.
6. Meta l-Kummissjoni tqis li għandha 
raġunijiet raġonevoli biex temmen li l-
kundizzjonijiet tal-paragrafu 4 huma 
ssodisfati, hija għandha tibgħat notifika 
bil-miktub lil dak l-Istat Membru, fejn 
tistabbilixxi r-raġunijiet li fuqhom hija 
bbażat il-konstatazzjoni tagħha. Il-
Kummissjoni għandha tinforma mingħajr 
dewmien lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar notifika bħal din u dwar il-
kontenut tagħha.
Meta tivvaluta jekk il-kundizzjonijiet tal-
paragrafu 4 ikunux qed jiġu ssodisfati, il-
Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni rilevanti kollha, 
deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea, riżoluzzjonijiet tal-
Parlament Ewropew, rapporti tal-Qorti 
tal-Awdituri, u konklużjonijiet u 
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rakkomandazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet u n-networks 
internazzjonali rilevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tqis ukoll il-kriterji użati fil-
kuntest tan-negozjati għall-adeżjoni tal-
Unjoni, b'mod partikolari l-kapitoli tal-
acquis dwar il-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali, il-ġustizzja, il-libertà u s-
sigurtà, il-kontroll finanzjarju u t-
tassazzjoni, kif ukoll il-linji gwida użati 
fil-kuntest tal-Mekkaniżmu għall-
Kooperazzjoni u l-Verifika biex jiġi segwit 
il-progress ta' Stat Membru.
Il-Kummissjoni se tiġi assistita minn Bord 
ta' esperti indipendenti, li għandu jiġi 
stabbilit permezz ta' att delegat.
Il-Kummissjoni tista' titlob kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali meħtieġa 
għall-valutazzjoni tagħha, kemm qabel kif 
ukoll wara konstatazzjoni.
L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa u jista' 
jagħmel osservazzjonijiet f'limitu ta' 
żmien speċifikat mill-Kummissjoni, li ma 
għandux ikun inqas minn xahar u lanqas 
aktar minn tliet xhur mid-data tan-
notifika tal-konstatazzjoni. Fl-
osservazzjonijiet tiegħu, l-Istat Membru 
jista' jipproponi l-adozzjoni ta' miżuri ta' 
rimedju.
Il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni li tasal u kwalunkwe 
osservazzjoni magħmula mill-Istat 
Membru kkonċernat, kif ukoll l-
adegwatezza ta' kwalunkwe miżura ta' 
rimedju, meta tkun qed tiddeċiedi jekk 
tadottax jew le deċiżjoni dwar kwalunkwe 
miżura msemmija fil-paragrafu 5. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar is-
segwitu li għandu jingħata lill-
informazzjoni rċevuta f'limitu ta' żmien 
indikattiv ta' xahar, u fi kwalunkwe każ 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli mid-data 
tal-wasla ta' dik l-informazzjoni.
Meta tivvaluta l-proporzjonalità tal-miżuri 
li għandhom jiġu imposti, il-Kummissjoni 
għandha tqis b'mod xieraq l-
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informazzjoni u l-gwida msemmija f'dan 
il-paragrafu.
Meta l-Kummissjoni tqis li n-nuqqas 
ġeneralizzat fir-rigward tal-istat tad-dritt 
huwa stabbilit, hija għandha tadotta 
deċiżjoni dwar il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 5 permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni.
Fl-istess waqt li tadotta d-deċiżjoni 
tagħha, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta simultanjament lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill proposta biex 
tittrasferixxi lejn riżerva baġitarja 
ammont ekwivalenti għall-valur tal-miżuri 
adottati.
B'deroga mill-Artikolu 31(4) u (6) tar-
Regolament Finanzjarju, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill għandhom 
jiddeliberaw fuq il-proposta għal 
trasferiment fi żmien erba' ġimgħat minn 
meta din tasal għand iż-żewġ 
istituzzjonijiet. Il-proposta għal 
trasferiment għandha tiġi kkunsidrata 
bħala approvata sakemm, fi żmien erba' 
ġimgħat, il-Parlament Ewropew, li jaġixxi 
b'maġġoranza tal-voti mitfugħa, jew il-
Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza 
kwalifikata, jemendawha jew 
jirrifjutawha. Jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill jemendaw il-proposta għal 
trasferiment, għandu japplika l-
Artikolu 31(8) tar-Regolament 
Finanzjarju.
Id-deċiżjoni msemmija fit-tmien 
subparagrafu għandha tidħol fis-seħħ 
jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-
Kunsill ma jirrifjutaw il-proposta għal 
trasferiment fil-perjodu msemmi fl-
għaxar subparagrafu.
7. L-Istat Membru kkonċernat jista', fi 
kwalunkwe ħin, jippreżenta lill-
Kummissjoni notifika formali, li tinkludi 
evidenza li turi li n-nuqqas ġeneralizzat 
fir-rigward tal-istat tad-dritt ikun ġie 
rimedjat jew ma għadux jeżisti.
Fuq it-talba tal-Istat Membru kkonċernat 
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jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta s-
sitwazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat 
f'limitu ta' żmien indikattiv ta' xahar, u fi 
kwalunkwe każ f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli mid-data tal-wasla tan-notifika 
formali. Ladarba n-nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
li fuq il-bażi tagħhom ġew adottati l-
miżuri msemmija fil-paragrafu 5 ma 
jibqgħux jeżistu kompletament jew 
parzjalment, il-Kummissjoni għandha, 
mingħajr dewmien, tadotta deċiżjoni li 
tneħħi dawk il-miżuri kompletament jew 
parzjalment. Fl-istess waqt li tadotta d-
deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta simultanjament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
proposta biex tneħħi, kompletament jew 
parzjalment, ir-riżerva baġitarja 
msemmija fil-paragrafu 6. Għandha 
tapplika l-proċedura stipulata fil-
paragrafu 5.

Or. en

Emenda 760
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
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt

1. Fil-każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzata fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fi Stat Membru li jaffettwaw il-prinċipji 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba jew il-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, kif definit fl-Artikolu 3 tar-
Regolament [.../...] dwar il-protezzjoni tal-
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baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fl-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha 
tadotta deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni:
(a) biex tissospendi l-perjodu ta' 
żmien għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 17(1) u 17(2) ta' 
dan ir-Regolament, jew;
(b) biex tissospendi l-pagamenti mill-
Faċilità.
Id-deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandha tapplika għall-applikazzjonijiet 
għal pagament li jiġu ppreżentati wara d-
data tad-deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu taż-żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu.
F'każ ta' sospensjoni tal-pagamenti, 
għandu japplika l-Artikolu 4(3) tar-
Regolament [.../….] dwar il-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fl-Istati Membri.
2. L-interessi leġittimi tar-riċevituri u 
l-benefiċjarji finali tal-Faċilità għandhom 
jiġu salvagwardjati b'mod xieraq fil-każ 
ta' sospensjoni ta' pagamenti minħabba 
nuqqasijiet ġeneralizzati skont il-
paragrafu 1.
Meta tikkunsidra l-adozzjoni ta' dawn il-
miżuri, il-Kummissjoni għandha tqis l-
impatt potenzjali tagħhom fuq ir-riċevituri 
u l-benefiċjarji finali.
Meta sospensjoni ta' pagamenti taffettwa 
lir-riċevituri u l-benefiċjarji finali, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
meħtieġa biex tassumi r-responsabbiltà 
tal-ġestjoni tal-fondi, u tkompli tagħmel 
il-pagamenti lilhom.
Ir-riċevituri u l-benefiċjarji finali 
għandhom jiġu infurmati kif mistħoqq 
dwar is-sitwazzjoni tan-nuqqasijiet 
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ġeneralizzati mill-awtorità nazzjonali 
responsabbli. Għandhom jiġu pprovduti 
wkoll bl-informazzjoni, il-gwida u l-
għodod faċli għall-utent adegwati, inkluż 
permezz ta' sit web jew portal tal-internet, 
biex ikomplu jibbenefikaw mill-fondi.
3. Fil-każ ta' valutazzjoni pożittiva 
mill-Kummissjoni f'konformità mal-
Artikolu 6 tar-Regolament [.../….] dwar 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
twaqqaf is-sospensjoni tal-perjodu ta' 
żmien jew tal-pagamenti msemmija fil-
paragrafu preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.

Or. en

Emenda 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet 

ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt
1. Fil-każ ta' nuqqas ġeneralizzat fir-
rigward tal-istat tad-dritt fi Stat Membru 
li jaffettwa l-prinċipji ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba jew il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif definit 
fl-Artikolu 3 tar-Regolament [.../....] dwar 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
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tissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) ta' dan ir-
Regolament jew biex tissospendi l-
pagamenti mill-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza.
Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tapplika għal applikazzjonijiet għal 
pagament ippreżentati wara d-data tad-
deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu ta' żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mid-data wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1. F'każ ta' 
sospensjoni tal-pagamenti, għandu 
japplika l-Artikolu 4(3) tar-Regolament 
[.../....] dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-
Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati 
fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati 
Membri.
2. Fil-każ ta' valutazzjoni pożittiva 
mill-Kummissjoni f'konformità mal-
Artikolu 6 tar-Regolament [.../….] dwar 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
twaqqaf is-sospensjoni tal-perjodu ta' 
żmien jew tal-pagamenti msemmija fil-
paragrafu preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.
3. Fejn is-Semestru Ewropew u 
b'mod partikolari r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż, jidentifika l-isfidi li 
jirrikjedu riformi urġenti iżda l-Istat 
Membru kkonċernat jagħmel użu 
inadegwat mill-finanzjament allokat, jew 
il-Kummissjoni tkun iddeċidiet li 
tissospendi tali 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 
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lokali li jikkontribwixxu biex jiġu 
indirizzati dawk l-isfidi għandhom 
ikomplu jibbenefikaw mill-Faċilità.

Or. en

Emenda 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt

1. Fil-każ ta' nuqqas ġeneralizzat fir-
rigward tal-istat tad-dritt fi Stat Membru 
li jaffettwa l-prinċipji ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba jew il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif definit 
fl-Artikolu 3 tar-Regolament [.../....] dwar 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
tissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) ta' dan ir-
Regolament jew biex tissospendi l-
pagamenti mill-Faċilità.
Id-deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandha tapplika għall-applikazzjonijiet 
għal pagament li jiġu ppreżentati wara d-
data tad-deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu taż-żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu.
F'każ ta' sospensjoni tal-pagamenti 
għandu japplika l-Artikolu 4(3) tar-
Regolament [.../….] dwar il-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet 
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ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fl-Istati Membri.
2. Fil-każ ta' valutazzjoni pożittiva 
mill-Kummissjoni f'konformità mal-
Artikolu 6 tar-Regolament [.../….] dwar 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
twaqqaf is-sospensjoni tal-perjodu ta' 
żmien jew tal-pagamenti msemmija fil-
paragrafu preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.

Or. en

Emenda 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt

1. Mingħajr preġudizzju għall-miżuri 
indikati fl-Artikolu 19, il-miżuri indikati 
fir-Regolament [.../.…] dwar il-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fl-Istati Membri jistgħu japplikaw għal 
appoġġ permezz tal-Faċilità.
2. Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni 
tal-ispjegazzjonijiet ipprovduti mill-Istati 
Membri dwar jekk il-miżuri fil-pjanijiet 
humiex mistennija jindirizzaw 
nuqqasijiet, fir-rigward tal-valuri 
minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE, 
imsemmija fl-Artikolu 16, għandha titqies 
b'mod espliċitu fil-kuntest ta' kwalunkwe 
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proċedura skont ir-Regolament [.../....] 
dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni 
f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt.
3. Pjanijiet li lilhom il-valutazzjoni 
tal-Kummissjoni msemmija fil-
paragrafu 2 tassenja l-ogħla punteġġ biss 
għandhom ikunu eliġibbli għal appoġġ 
permezz tal-Faċilità.
4. Il-valutazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 ma għandhiex tiġi 
ppubblikata.

Or. en

Emenda 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Rabta mas-Semestru Ewropew

Il-fondi mill-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandhom jitħallsu biss jekk 
50 % tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż mit-tliet ċikli tas-Semestru 
Ewropew preċedenti jkunu tlestew sa grad 
sodisfaċenti jew l-Istat Membru li 
jippreżenta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun ħa l-impenji vinkolanti 
biex jikseb dak l-għan fis-sentejn li ġejjin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inċentivi għandhom jiġu stabbiliti għal livell għoli ta' konformità fir-rigward tas-CSRs fis-
Semestru Ewropew. Għalhekk, tinħtieġ rabta qawwija bejn il-finanzjament mill-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-konformità tas-Semestru.

Emenda 765
José Gusmão
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Proposta għal regolament
Kapitolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finanzjament tal-Faċilità
Artikolu 9
Sorsi Possibbli ta' Finanzjament
1. Il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandha tiġi ffinanzjata minn 
riżorsi proprji ġodda tal-UE, wara 
approvazzjoni fil-Parlament Ewropew u l-
Kunsill. Riżorsi proprji ġodda għandhom 
ikunu dawk deskritti fil-ftehim tal-Kunsill, 
b'mod partikolari:
a) taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji;
b) Taxxa fuq il-Karbonju fil-Fruntieri, kif 
deskritta minn Ursula von der Leyen fil-
linji gwida politiċi tagħha għall-
Kummissjoni;
c) taxxa diġitali, f'konformità mad-
diskussjonijiet kontinwi fil-livell tal-
OECD;
d) taxxa fuq il-plastik;
Dawn ir-riżorsi proprji ġodda għandhom 
jiġu approvati sal-bidu tal-2021 u 
għandhom jiġbru l-fondi meħtieġa biex 
jitħallsu lura s-somom li l-Kummissjoni se 
tiġbor fis-swieq kapitali. Il-Fond għall-
Irkupru u r-Reżiljenza ma għandux jiġbed 
fondi minn baġits futuri tal-UE.

Or. en

Emenda 766
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Kontribuzzjoni finanzjarja massima
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Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per 
capita u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull 
Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda allokazzjoni ġeografika.

Emenda 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru u t-telf perċentwali kumulattiv 
fil-PDG reali osservat matul il-
perjodu 2020-2021 meta mqabbel mal-
2019.

Matul is-snin 2021-2022 il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għandha tiġi 
kkalkulata bl-użu tal-metodoloġija 
stabbilita fl-Anness I, ibbażata fuq il-
popolazzjoni, l-invers tal-PDG per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva medja ta' kull 
Stat Membru għas-snin 2015-2019.
Għas-snin 2023-2024, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għandha tiġi 
kkalkulata bl-użu tal-metodoloġija 
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stabbilita fl-Anness I, ibbażata fuq il-
popolazzjoni, l-invers tal-PDG per capita, 
u t-telf perċentwali kumulattiv fil-PDG 
reali u l-qgħad medju osservat matul il-
perjodu 2020-2021 meta mqabbel mal-
2019. L-ammont massimu tal-allokazzjoni 
finali se tiġi kkalkulata sat-
30 ta' Ġunju 2022.

Or. en

Emenda 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru u t-telf kumulattiv fil-PDG reali 
osservat matul il-perjodu 2020-2021 meta 
mqabbel mal-2019.

Matul is-snin 2021-2022 il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għandha tiġi 
kkalkulata bl-użu tal-metodoloġija 
stabbilita fl-Anness I, ibbażata fuq il-
popolazzjoni, l-invers tal-PDG per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru għas-snin 2015-2019.
Għas-snin 2023-2024, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għandha tiġi 
kkalkulata bl-użu tal-metodoloġija 
stabbilita fl-Anness I, ibbażata fuq il-
popolazzjoni, l-invers tal-PDG per capita, 
ir-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru għas-snin 2015-2019, u t-telf 
kumulattiv fil-PDG reali osservat matul il-
perjodu 2021-2021 meta mqabbel mal-
2019 u se tiġi kkalkulata sat-
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30 ta' Ġunju 2022.
Or. en

Emenda 769
Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru kif ġej:

1. a) Għal 70 % tal-ammont ibbażat fuq il-
popolazzjoni, l-invers tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) per capita u r-rata 
ta' qgħad relattiva ta' kull Stat Membru kif 
stabbilit fil-metodoloġija fl-Anness I.

b) Għat-30 % tal-ammont li jifdal, ibbażat 
fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-PDG per 
capita u, fi proporzjon indaqs, il-bidla fil-
PDG reali fl-2020. Il-bidla għandha tkun 
ibbażata fuq il-previżjonijiet tal-
ħarifa 2020 tal-Kummissjoni.
2. Il-kalkolu tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima skont il-
paragrafu 1b) għandu jiġi aġġornat sat-
30 ta' Ġunju 2022, għal kull Stat Membru 
għas-sena 2023 għall-allokazzjoni ta' 
30 % tal-ammont, billi tiġi ssostitwita d-
data mill-previżjonijiet tal-ħarifa 2020 tal-
Kummissjoni bl-eżiti attwali fir-rigward 
ta', u bbażati fuq il-popolazzjoni, l-invers 
tal-PDG per capita, il-bidla fil-PDG reali 
fl-2020 u l-bidla aggregata fil-PDG reali 
għall-perjodu 2020-2021.

Or. en
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Emenda 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-impatt 
negattiv tal-COVID-19 fuq il-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) per capita mkejjel 
mit-tifqigħa tal-COVID-19 fl-UE u ż-
żieda fir-rata ta' qgħad relattiva ta' kull 
Stat Membru mit-tifqigħa tal-COVID-19 
f'dak l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 771
Frances Fitzgerald

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per 
capita, ir-rata ta' qgħad relattiva ta' kull 
Stat Membru u t-telf fil-PDG reali 
osservat matul l-2020 u t-telf kumulattiv 
fil-PDG reali osservat matul il-
perjodu 2020-2021.

Or. en

Emenda 772
Engin Eroglu



AM\1213689MT.docx 141/285 PE657.420v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per 
capita u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull 
Stat Membru.

Għall-allokazzjoni tal-ammont imsemmi fl-
Artikolu 5(1)(a) ikkalkulat mil-livell 
relattiv ta' ċifri ewlenin relatati mal-
COVID-19 bħal każijiet ta' mard, rati ta' 
mwiet, u l-iżvilupp tal-PDG u l-qgħad 
minn Frar 2020.

Or. de

Emenda 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per 
capita, it-telf fil-PDG reali osservat matul 
l-2020 u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull 
Stat Membru.

Or. en

Emenda 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
Or. en
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Emenda 775
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 
2022, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli allokazzjoni ta' EUR334 950 
000 000, imsemmija fil-punt (a) tal-
Artikolu 5(1). Kull Stat Membru jista' 
jippreżenta talbiet sal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima tiegħu, imsemmija fl-
Artikolu 10, biex jimplimenta l-pjanijiet 
ta' rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

1. Għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 
2022, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli allokazzjoni ta' żewġ terzi tal-
ammont imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 
5(1) għal talbiet mill-Istati Membri 
f'konformità mal-Artikoli 14-18 fil-
Kapitolu III ta' dan ir-Regolament u terz 
għall-proċeduri ta' sejħa għall-offerti 
f'konformità mal-Artikoli 18a u 18b.

Or. en

Emenda 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 
2022, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli allokazzjoni ta' EUR334 950 
000 000, imsemmija fil-punt (a) tal-
Artikolu 5(1). Kull Stat Membru jista' 
jippreżenta talbiet sal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima tiegħu, imsemmija fl-
Artikolu 10, biex jimplimenta l-pjanijiet ta' 
rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

1. Għall-perjodu sal-
31 ta' Diċembru 2024, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel disponibbli allokazzjoni 
ta' EUR 334 950 000 000, imsemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 5(1). Kull Stat 
Membru jista' jippreżenta talbiet sal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima tiegħu, 
imsemmija fl-Artikolu 10, biex 
jimplimenta l-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza tiegħu.

Or. en

Amendment 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 
2022, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli allokazzjoni ta' EUR334 950 
000 000, imsemmija fil-punt (a) tal-
Artikolu 5(1). Kull Stat Membru jista' 
jippreżenta talbiet sal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima tiegħu, imsemmija fl-
Artikolu 10, biex jimplimenta l-pjanijiet ta' 
rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

1. Għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 
2022, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli allokazzjoni ta' 
EUR 200 000 000 000, imsemmija fil-punt 
(a) tal-Artikolu 5(1). Kull Stat Membru 
jista' jippreżenta talbiet sal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima tiegħu, imsemmija fl-
Artikolu 10, biex jimplimenta l-pjanijiet ta' 
rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

Or. en

Emenda 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 
2022, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli allokazzjoni ta' EUR334 950 
000 000, imsemmija fil-punt (a) tal-
Artikolu 5(1). Kull Stat Membru jista' 
jippreżenta talbiet sal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima tiegħu, imsemmija fl-
Artikolu 10, biex jimplimenta l-pjanijiet ta' 
rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

1. Għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 
2022, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli allokazzjoni ta' 
EUR 337 968 000 000, imsemmija fil-punt 
(a) tal-Artikolu 5(1). Kull Stat Membru 
jista' jippreżenta talbiet sal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima tiegħu, imsemmija fl-
Artikolu 10, biex jimplimenta l-pjanijiet ta' 
rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

Or. en

Emenda 779
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 
2022, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli allokazzjoni ta' EUR334 950 
000 000, imsemmija fil-punt (a) tal-

1. Sal-31 ta' Diċembru 2024, il-
Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli 
allokazzjoni tal-ammont imsemmi fil-punt 
(a) tal-Artikolu 5(1). Kull Stat Membru 
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Artikolu 5(1). Kull Stat Membru jista' 
jippreżenta talbiet sal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima tiegħu, imsemmija fl-
Artikolu 10, biex jimplimenta l-pjanijiet ta' 
rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

jista' jippreżenta talbiet sal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima tiegħu, imsemmija fl-
Artikolu 10, biex jimplimenta l-pjanijiet ta' 
rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

Or. en

Emenda 780
Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom 
jikkofinanzjaw tal-anqas 25 % tal-kostijiet 
totali stmati tal-investimenti tal-pakkett 
imsemmija fl-Artikolu 5(1)(a).

Or. en

Emenda 781
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jikkofinanzjaw in-nefqa kollha minn din 
il-Faċilità b'rata ta' 20 %.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri jagħżlu prijoritajiet ta' politika attwali għall-faċilità 
għall-irkupru u r-reżiljenza, l-Istati Membri jeħtieġ li jkollhom interess finanzjarju.

Emenda 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, 
jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu 
disponibbli, il-Kummissjoni tista' 
torganizza sejħiet f'konformità mal-
kalendarju tas-Semestru Ewropew. Għal 
dan il-għan, għandha tippubblika 
kalendarju indikattiv tas-sejħiet li 
għandhom jiġu organizzati f'dak il-
perjodu, u għandha tindika, f'kull sejħa, 
l-ammont disponibbli għall-allokazzjoni. 
Kull Stat Membru jista' jipproponi li 
jirċievi sa ammont massimu li 
jikkorrispondi għas-sehem ta' allokazzjoni 
tiegħu mill-ammont disponibbli għall-
allokazzjoni, kif imsemmi fl-Anness I, 
biex jimplimenta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza.

imħassar

Or. en

Emenda 783
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, 
jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu 
disponibbli, il-Kummissjoni tista' 
torganizza sejħiet f'konformità mal-
kalendarju tas-Semestru Ewropew. Għal 
dan il-għan, għandha tippubblika 
kalendarju indikattiv tas-sejħiet li 
għandhom jiġu organizzati f'dak il-
perjodu, u għandha tindika, f'kull sejħa, 
l-ammont disponibbli għall-allokazzjoni. 
Kull Stat Membru jista' jipproponi li 
jirċievi sa ammont massimu li 
jikkorrispondi għas-sehem ta' allokazzjoni 
tiegħu mill-ammont disponibbli għall-
allokazzjoni, kif imsemmi fl-Anness I, 

imħassar
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biex jimplimenta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza.

Or. en

Emenda 784
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, 
jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu 
disponibbli, il-Kummissjoni tista' 
torganizza sejħiet f'konformità mal-
kalendarju tas-Semestru Ewropew. Għal 
dan il-għan, għandha tippubblika 
kalendarju indikattiv tas-sejħiet li 
għandhom jiġu organizzati f'dak il-
perjodu, u għandha tindika, f'kull sejħa, 
l-ammont disponibbli għall-allokazzjoni. 
Kull Stat Membru jista' jipproponi li 
jirċievi sa ammont massimu li 
jikkorrispondi għas-sehem ta' allokazzjoni 
tiegħu mill-ammont disponibbli għall-
allokazzjoni, kif imsemmi fl-Anness I, 
biex jimplimenta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikollhom impatt massimu fl-appoġġ tal-irkupru ekonomiku, il-fondi tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza għandhom jintefqu kemm jista' jkun malajr.

Emenda 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, 
jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu disponibbli, 
il-Kummissjoni tista' torganizza sejħiet 
f'konformità mal-kalendarju tas-Semestru 
Ewropew. Għal dan il-għan, għandha 
tippubblika kalendarju indikattiv tas-
sejħiet li għandhom jiġu organizzati f'dak 
il-perjodu, u għandha tindika, f'kull 
sejħa, l-ammont disponibbli għall-
allokazzjoni. Kull Stat Membru jista' 
jipproponi li jirċievi sa ammont massimu 
li jikkorrispondi għas-sehem ta' 
allokazzjoni tiegħu mill-ammont 
disponibbli għall-allokazzjoni, kif 
imsemmi fl-Anness I, biex jimplimenta l-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, 
jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu disponibbli, 
il-Kummissjoni għandha tistieden lill-Istati 
Membri jaġġornaw il-Pjanijiet nazzjonali 
għall-Ikrupru u r-Reżiljenza tagħhom, 
f'konfomità mar-rekwiżiti u l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikoli 4, 4a u 14 ta' dan ir-
Regolament bil-għan li jiġu allokati 
riżorsi finanzjarji addizzjonali.

Or. en

Emenda 786
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, 
jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu disponibbli, 
il-Kummissjoni tista' torganizza sejħiet 
f'konformità mal-kalendarju tas-Semestru 
Ewropew. Għal dan il-għan, għandha 
tippubblika kalendarju indikattiv tas-sejħiet 
li għandhom jiġu organizzati f'dak il-
perjodu, u għandha tindika, f'kull sejħa, l-
ammont disponibbli għall-allokazzjoni. 
Kull Stat Membru jista' jipproponi li 
jirċievi sa ammont massimu li 
jikkorrispondi għas-sehem ta' allokazzjoni 
tiegħu mill-ammont disponibbli għall-
allokazzjoni, kif imsemmi fl-Anness I, biex 
jimplimenta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza.

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, 
jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu disponibbli, 
il-Kummissjoni tista' torganizza sejħiet 
f'konformità mal-kalendarju tas-Semestru 
Ewropew. Għal dan il-għan, għandha 
tippubblika kalendarju indikattiv tas-sejħiet 
li għandhom jiġu organizzati f'dak il-
perjodu, u għandha tindika, f'kull sejħa, l-
ammont disponibbli għall-allokazzjoni. 
Tal-anqas 80 % ta' dawn il-fondi 
għandhom jappoġġjaw azzjonijiet 
klimatiċi, tal-bijodiversità u ambjentali 
biex tkun żgurata konsistenza mal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u l-Ftehim ta' Pariġi 
dwar il-Klima. Kull Stat Membru jista' 
jipproponi li jirċievi sa ammont massimu li 
jikkorrispondi għas-sehem ta' allokazzjoni 
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tiegħu mill-ammont disponibbli għall-
allokazzjoni, kif imsemmi fl-Anness I, biex 
jimplimenta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza.

Or. en

Emenda 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, 
jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu 
disponibbli, il-Kummissjoni tista' 
torganizza sejħiet f'konformità mal-
kalendarju tas-Semestru Ewropew. Għal 
dan il-għan, għandha tippubblika 
kalendarju indikattiv tas-sejħiet li 
għandhom jiġu organizzati f'dak il-perjodu, 
u għandha tindika, f'kull sejħa, l-ammont 
disponibbli għall-allokazzjoni. Kull Stat 
Membru jista' jipproponi li jirċievi sa 
ammont massimu li jikkorrispondi għas-
sehem ta' allokazzjoni tiegħu mill-ammont 
disponibbli għall-allokazzjoni, kif 
imsemmi fl-Anness I, biex jimplimenta l-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, 
il-Kummissjoni tista' torganizza sejħiet, 
jekk ikunu disponibbli riżorsi finanzjarji. 
Għal dan il-għan, għandha tippubblika 
kalendarju indikattiv tas-sejħiet li 
għandhom jiġu organizzati f'dak il-perjodu, 
u għandha tindika, f'kull sejħa, l-ammont 
disponibbli għall-allokazzjoni. Kull Stat 
Membru jista' jipproponi li jirċievi sa 
ammont massimu li jikkorrispondi għas-
sehem ta' allokazzjoni tiegħu mill-ammont 
disponibbli għall-allokazzjoni, kif 
imsemmi fl-Anness I, biex jimplimenta l-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2024, 
jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu disponibbli, 
il-Kummissjoni tista' torganizza sejħiet 
f'konformità mal-kalendarju tas-Semestru 
Ewropew. Għal dan il-għan, għandha 

2. Għal perjodu li jibda mill-31 ta' 
Diċembru 2022 sal-31 ta' Diċembru 2026, 
jekk ir-riżorsi finanzjarji jkunu disponibbli, 
il-Kummissjoni tista' torganizza sejħiet 
f'konformità mal-kalendarju tas-Semestru 
Ewropew. Għal dan il-għan, għandha 
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tippubblika kalendarju indikattiv tas-sejħiet 
li għandhom jiġu organizzati f'dak il-
perjodu, u għandha tindika, f'kull sejħa, l-
ammont disponibbli għall-allokazzjoni. 
Kull Stat Membru jista' jipproponi li 
jirċievi sa ammont massimu li 
jikkorrispondi għas-sehem ta' allokazzjoni 
tiegħu mill-ammont disponibbli għall-
allokazzjoni, kif imsemmi fl-Anness I, biex 
jimplimenta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza.

tippubblika kalendarju indikattiv tas-sejħiet 
li għandhom jiġu organizzati f'dak il-
perjodu, u għandha tindika, f'kull sejħa, l-
ammont disponibbli għall-allokazzjoni. 
Kull Stat Membru jista' jipproponi li 
jirċievi sa ammont massimu li 
jikkorrispondi għas-sehem ta' allokazzjoni 
tiegħu mill-ammont disponibbli għall-
allokazzjoni, kif imsemmi fl-Anness I, biex 
jimplimenta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza.

Or. en

Emenda 789
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull approprjazzjoni mhux 
eżegwita jew diżimpenjata sal-aħħar tal-
2024 għandha tiġi trasferita lill-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali biex jissaħħu l-
programmi tal-UE taħt ġestjoni diretta li 
jappoġġjaw il-Patt Ekoloġiku Ewropew u 
l-Aġenda Diġitali kif ukoll Orizzont 
Ewropa, Ewropa Diġitali u Erasmus+.

Or. en

Emenda 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Prefinanzjament

1. Fl-2021, soġġett għall-adozzjoni 
mill-Kummissjoni tal-impenn legali 
msemmi fl-Artikolu 19(1) u meta mitlub 
minn Stat Membru flimkien mal-
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preżentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel pagament ta' prefinanzjament ta' 
ammont ta' mhux aktar minn 20 % tal-
impenn legali fil-forma ta' appoġġ mhux 
ripagabbli, u, fejn applikabbli u soġġett 
għat-talba tal-Istati Membri eliġibbli, ta' 
mhux aktar minn 10 % tal-appoġġ ta' self 
fil-forma ta' self kif stabbilit f'konformità 
mal-Artikolu 19. B'deroga mill-
Artikolu 116(1) tar-Regolament 
Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel il-pagament korrispondenti fi 
żmien xahrejn wara l-adozzjoni mill-
Kummissjoni tal-impenn legali msemmi 
fl-Artikolu 19.
2. F'każijiet ta' prefinanzjament 
skont il-paragrafu 1, il-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għandhom jiġu aġġustati 
b'mod proporzjonali.
3. Il-pajjiżi li jipparteċipaw 
f'attivitajiet tal-UPPE għandhom, fuq it-
talba tagħhom, ikunu eliġibbli li jirċievu 
prefinanzjament addizzjonali ta' 5 % tal-
impenn legali fil-forma ta' appoġġ mhux 
ripagabbli.

Or. en

Emenda 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2024, u b'talba 
ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' 
tagħti appoġġ ta' self lill-Istat Membru 
kkonċernat għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

1. Sal-31 ta' Diċembru 2024, u b'talba 
ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' 
tagħti self mhux rotanti lill-Istat Membru 
kkonċernat għall-appoġġ tal-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u 
ta' reżiljenza tiegħu.

Or. en

Emenda 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2024, u 
b'talba ta' Stat Membru, il-Kummissjoni 
tista' tagħti appoġġ ta' self lill-Istat 
Membru kkonċernat għall-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u 
ta' reżiljenza tiegħu.

1. B'talba ta' Stat Membru, il-
Kummissjoni tista' tagħti appoġġ ta' self 
lill-Istat Membru kkonċernat għall-
implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u 
ta' reżiljenza tiegħu.

Or. en

Emenda 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2024, u b'talba 
ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' 
tagħti appoġġ ta' self lill-Istat Membru 
kkonċernat għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

1. Sal-31 ta' Diċembru 2026, u b'talba 
ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' 
tagħti appoġġ ta' self lill-Istat Membru 
kkonċernat għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

Or. en

Emenda 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2024, u b'talba 
ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' 
tagħti appoġġ ta' self lill-Istat Membru 
kkonċernat għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

1. Sal-31 ta' Diċembru 2023, u b'talba 
ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' 
tagħti appoġġ ta' self lill-Istat Membru 
kkonċernat għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

Or. en
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Emenda 795
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2024, u b'talba 
ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' 
tagħti appoġġ ta' self lill-Istat Membru 
kkonċernat għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

1. Sal-31 ta' Diċembru 2022, u b'talba 
ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tista' 
tagħti appoġġ ta' self lill-Istat Membru 
kkonċernat għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikollhom impatt massimu fl-appoġġ tal-irkupru ekonomiku, il-fondi tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza għandhom jintefqu kemm jista' jkun malajr.

Emenda 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-31 ta' 
Awwissu 2024. Fil-każ tal-aħħar, it-talba 
għandha tkun akkumpanjata minn pjan 
rivedut, li jinkludi stadji importanti u miri 
addizzjonali.

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-31 ta' 
Awwissu 2024. Fil-każ tal-aħħar, sakemm 
it-talba hija ġġustifikata mill-ħtieġa ta' 
kumpens għal tnaqqis fl-ammonti allokati 
f'konformità mal-Artikolu 10, it-talba 
għandha tkun akkumpanjata minn pjan 
rivedut, li jinkludi stadji importanti u miri 
addizzjonali.

Or. en

Emenda 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-31 ta' 
Awwissu 2024. Fil-każ tal-aħħar, it-talba 
għandha tkun akkumpanjata minn pjan 
rivedut, li jinkludi stadji importanti u miri 
addizzjonali.

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjanijiet 
annwali għall-irkupru u r-reżiljenza jew l-
aġġornament tiegħu kif imsemmi fl-
Artikolu 15.

Or. en

Emenda 798
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-31 ta' 
Awwissu 2024. Fil-każ tal-aħħar, it-talba 
għandha tkun akkumpanjata minn pjan 
rivedut, li jinkludi stadji importanti u miri 
addizzjonali.

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-31 ta' 
Awwissu 2024.

Or. en

Emenda 799
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-31 ta' 
Awwissu 2024. Fil-każ tal-aħħar, it-talba 
għandha tkun akkumpanjata minn pjan 
rivedut, li jinkludi stadji importanti u miri 

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-31 ta' 
Awwissu 2024. Fil-każ tal-aħħar, it-talba 
għandha tkun akkumpanjata minn pjan 
rivedut, li jinkludi stadji importanti u miri 
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addizzjonali. ċari u addizzjonali.
Or. en

Emenda 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-31 ta' 
Awwissu 2024. Fil-każ tal-aħħar, it-talba 
għandha tkun akkumpanjata minn pjan 
rivedut, li jinkludi stadji importanti u miri 
addizzjonali.

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-
31 ta' Awwissu 2026. Fil-każ tal-aħħar, it-
talba għandha tkun akkumpanjata minn 
pjan rivedut, li jinkludi stadji importanti u 
miri addizzjonali.

Or. en

Emenda 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-31 ta' 
Awwissu 2024. Fil-każ tal-aħħar, it-talba 
għandha tkun akkumpanjata minn pjan 
rivedut, li jinkludi stadji importanti u miri 
addizzjonali.

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-
31 ta' Awwissu 2023. Fil-każ tal-aħħar, it-
talba għandha tkun akkumpanjata minn 
pjan rivedut, li jinkludi stadji importanti u 
miri addizzjonali.

Or. en

Emenda 802
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-31 ta' 
Awwissu 2024. Fil-każ tal-aħħar, it-talba 
għandha tkun akkumpanjata minn pjan 
rivedut, li jinkludi stadji importanti u miri 
addizzjonali.

2. Stat Membru jista' jitlob self fl-
istess ħin tal-preżentazzjoni ta' pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza msemmi fl-Artikolu 
15, jew f'mument differenti sal-
31 ta' Awwissu 2022. Fil-każ tal-aħħar, it-
talba għandha tkun akkumpanjata minn 
pjan rivedut, li jinkludi stadji importanti u 
miri addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikollhom impatt massimu fl-appoġġ tal-irkupru ekonomiku, il-fondi tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza għandhom jiġu fornuti minn qabel.

Emenda 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-raġunijiet għall-appoġġ tas-self, 
ġustifikati mill-ħtiġijiet finanzjarji ogħla 
marbuta ma' riformi u investimenti 
addizzjonali;

(a) ir-raġunijiet għall-appoġġ tas-self, 
ġustifikati mill-ħtiġijiet finanzjarji ogħla 
marbuta ma' investimenti addizzjonali u 
b'mod partikolari fuq il-bażi ta' ħtiġijiet 
ta' finanzjament relatati ma' investimenti 
produttivi u pubbliċi fl-infrastruttura, li 
jkunu sostenibbli u bbilanċjati bejn il-
ġeneri, konsistenti mal-objettivi msemmija 
fl-Artikolu 4;

Or. en

Emenda 804
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-raġunijiet għall-appoġġ tas-self, 
ġustifikati mill-ħtiġijiet finanzjarji ogħla 
marbuta ma' riformi u investimenti 
addizzjonali;

(a) ir-raġunijiet għall-appoġġ tas-self, 
ġustifikati mill-ħtiġijiet finanzjarji ogħla 
marbuta ma' riformi li jsaħħu t-tkabbir u 
investimenti sostenibbli addizzjonali;

Or. en

Emenda 805
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-raġunijiet għall-appoġġ tas-self, 
ġustifikati mill-ħtiġijiet finanzjarji ogħla 
marbuta ma' riformi u investimenti 
addizzjonali;

(a) ir-raġunijiet għall-appoġġ tas-self, 
ġustifikati mill-ħtiġijiet finanzjarji ogħla 
marbuta ma' riformi u investimenti;

Or. en

Emenda 806
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riformi u l-investimenti 
addizzjonali f'konformità mal-Artikolu 15;

(b) fejn applikabbli, ir-riformi u l-
investimenti addizzjonali li għalihom is-
self jintalab kompletament jew 
parzjalment, f'konformità mal-Artikolu 15;

Or. en

Emenda 807
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riformi u l-investimenti 
addizzjonali f'konformità mal-Artikolu 15;

(b) ir-riformi li jsaħħu t-tkabbir u l-
investimenti sostenibbli addizzjonali 
f'konformità mal-Artikolu 15;

Or. en

Emenda 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riformi u l-investimenti 
addizzjonali f'konformità mal-Artikolu 15;

(b) l-investimenti addizzjonali 
f'konformità mal-Artikolu 15;

Or. en

Emenda 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) informazzjoni dwar il-kif it-talba 
ta' self tidħol fl-ippjanar finanzjarju 
globali tal-Istat Membru u kif tidħol fl-
objettiv ġenerali ta' politiki fiskali sodi 
f'konformità mal-qafas tal-Unjoni għall-
governanza ekonomika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata informazzjoni li tippermetti l-valutazzjoni ta' jekk l-għoti ta' self jistax 
ikollu impatt negattiv fit-tul fuq is-sostenibbiltà tad-dejn.

Emenda 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) probabbiltà ta' falliment – 
ivvalutata b'mod indipendenti – fl-
implimentazzjoni tar-riformi proposti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill u l-Kummissjoni jeħtieġ li jivvalutaw il-probabbiltà ta' falliment, meta jiddeċiedu 
dwar l-attribut tal-appoġġ finanzjarju, għall-ingranaġġ xieraq ta' dan ir-riskju.

Emenda 811
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk it-talba għal self issir 
f'mument differenti mill-preżentazzjoni ta' 
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u 
tikkonċerna riformi u investimenti 
addizzjonali, għandha tkun akkumpanjata 
minn pjan rivedut bi stadji importanti u 
miri rilevanti.

Or. en

Emenda 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-
differenza bejn il-kost totali tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut 

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mis-
sehem tiegħu mill-ammont imsemmi fl-
Artikolu 5(1)(b) ikkalkulat bl-użu tal-
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jekk rilevanti, u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima msemmija fl-
Artikolu 10. Il-volum massimu tas-self 
għal kull Stat Membru ma għandux 
jaqbeż l-4,7 % tal-Introjtu Nazzjonali 
Gross tiegħu.

metodoloġija stabbilita fl-Anness I.

Or. en

Emenda 813
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-
differenza bejn il-kost totali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut jekk 
rilevanti, u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima msemmija fl-Artikolu 10. Il-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma għandux jaqbeż l-4,7 % tal-
Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu.

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-
differenza bejn il-kost totali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut jekk 
rilevanti, u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima msemmija fl-Artikolu 10. Il-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma għandux jaqbeż is-6,8 % tal-
Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu.

Or. en

Emenda 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-
differenza bejn il-kost totali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut jekk 
rilevanti, u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima msemmija fl-Artikolu 10. Il-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma għandux jaqbeż l-4,7 % tal-

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-
differenza bejn il-kost totali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut jekk 
rilevanti, u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima msemmija fl-Artikolu 10. Il-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma għandux jaqbeż is-6,8 % tal-
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Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu. Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu.
Or. en

Emenda 815
Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-
differenza bejn il-kost totali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut jekk 
rilevanti, u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima msemmija fl-Artikolu 10. Il-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma għandux jaqbeż l-4,7 % tal-
Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu.

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-
differenza bejn il-kost totali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut jekk 
rilevanti, u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima msemmija fl-Artikolu 10. Il-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma għandux jaqbeż it-2,0 % tal-
Introjtu Nazzjonali Gross tiegħu..

Or. en

Emenda 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. B'deroga mill-paragrafu 4, soġġett 
għad-disponibbiltà tar-riżorsi, l-ammont 
tal-appoġġ tas-self jista', f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali, jiżdied.

imħassar

Or. en

Emenda 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. B'deroga mill-paragrafu 4, soġġett 5. B'deroga mill-paragrafu 4, soġġett 
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għad-disponibbiltà tar-riżorsi, l-ammont 
tal-appoġġ tas-self jista', f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali, jiżdied.

għad-disponibbiltà tar-riżorsi, l-ammont 
tal-appoġġ tas-self jista', f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali, jew fejn, bħala riżultat tal-
kalkolu msemmi fl-Artikolu 10, l-ammont 
eventwalment allokat għall-
implimentazzjoni tal-pjan ikun aktar baxx 
mill-ammont speċifikat fid-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 17(1), jiżdied.

Or. en

Emenda 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni dwar it-talba għal appoġġ tas-self 
f'konformità mal-Artikolu 17. Jekk xieraq, 
il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu 
jiġi emendat skont dan.

7. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta dwar it-talba għal 
appoġġ tas-self lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 17. 
Jekk xieraq, il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza għandu jiġi emendat skont dan.

Or. en

Emenda 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġustifikazzjoni biex jintalab is-
self u l-ammont tiegħu humiex ikkunsidrati 
raġonevoli u plawżibbli fir-rigward tar-
riformi u l-investimenti addizzjonali; kif 
ukoll

(a) il-ġustifikazzjoni biex jintalab is-
self u l-ammont tiegħu humiex ikkunsidrati 
raġonevoli u plawżibbli fir-rigward tar-
riformi li jsaħħu t-tkabbir u l-investimenti 
sostenibbli addizzjonali; kif ukoll

Or. en

Emenda 820
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġustifikazzjoni biex jintalab is-
self u l-ammont tiegħu humiex ikkunsidrati 
raġonevoli u plawżibbli fir-rigward tar-
riformi u l-investimenti addizzjonali; kif 
ukoll

(a) il-ġustifikazzjoni biex jintalab is-
self u l-ammont tiegħu humiex ikkunsidrati 
raġonevoli u plawżibbli fir-rigward tar-
riformi u l-investimenti li għalihom ikun 
intalab is-self; kif ukoll

Or. en

Emenda 821
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġustifikazzjoni biex jintalab is-
self u l-ammont tiegħu humiex ikkunsidrati 
raġonevoli u plawżibbli fir-rigward tar-
riformi u l-investimenti addizzjonali; kif 
ukoll

(a) il-ġustifikazzjoni biex jintalab is-
self u l-ammont tiegħu humiex ikkunsidrati 
raġonevoli u plawżibbli fir-rigward tal-
pjanijiet ta' tranżizzjoni, ir-riformi u l-
investimenti addizzjonali; kif ukoll

Or. en

Emenda 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġustifikazzjoni biex jintalab is-
self u l-ammont tiegħu humiex ikkunsidrati 
raġonevoli u plawżibbli fir-rigward tar-
riformi u l-investimenti addizzjonali; kif 
ukoll

(a) il-ġustifikazzjoni biex jintalab is-
self u l-ammont tiegħu humiex ikkunsidrati 
raġonevoli u plawżibbli fir-rigward tal-
miżuri addizzjonali tar-riformi u l-
investimenti; kif ukoll

Or. en

Emenda 823
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riformi u l-investimenti 
addizzjonali jikkonformaw mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 16(3).

(b) ir-riformi li jsaħħu t-tkabbir u l-
investimenti sostenibbli addizzjonali 
jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3).

Or. en

Emenda 824
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riformi u l-investimenti 
addizzjonali jikkonformaw mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 16(3).

(b) ir-riformi u l-investimenti li 
għalihom ikun intalab is-self 
jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3).

Or. en

Emenda 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riformi u l-investimenti 
addizzjonali jikkonformaw mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 16(3).

(b) il-miżuri addizzjonali tar-riformi u 
l-investimenti jikkonformaw mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 16(3).

Or. en

Emenda 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 1 - punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-probabbiltà li l-Istat Membru ma 
jissodisfax il-kriterji għas-self;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill u l-Kummissjoni jeħtieġ li jivvalutaw il-probabbiltà ta' falliment, meta jiddeċiedu 
dwar l-attribut tal-appoġġ finanzjarju, għall-ingranaġġ xieraq ta' dan ir-riskju.

Emenda 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont tas-self f'euro; (a) l-ammont tas-self f'euro; inkluż, 
fejn applikabbli, l-ammont tal-appoġġ tas-
self prefinanzjat f'konformità mal-
Artikolu 11a;

Or. en

Emenda 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-maturità medja; l-Artikolu 220(2) 
tar-Regolament Finanzjarju ma għandux 
japplika fir-rigward ta' din il-maturità;

(b) il-maturità medja;

Or. en

Emenda 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) in-numru massimu ta' pagamenti u 
l-iskeda ta' ħlas lura;

(d) in-numru massimu ta' pagamenti u 
skeda ta' ħlas lura li tkun ċara, preċiża u 
vinkolanti;

Or. en

Emenda 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-elementi l-oħra meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-appoġġ tas-self 
b'rabta mar-riformi u l-proġetti ta' 
investiment ikkonċernati f'konformità 
mad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(2).

(e) l-elementi l-oħra meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-appoġġ tas-self 
b'rabta mar-riformi li jsaħħu t-tkabbir u l-
proġetti ta' investiment sostenibbli 
kkonċernati f'konformità mad-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 17(2).

Or. en

Emenda 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku Ewropew 
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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, tal-
inqas 40 % tal-ammont ta' kull Pjan 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-
azzjonijiet klimatiċi u tal-bijodiversità u l-
objettivi dwar is-sostenibbiltà ambjentali, 
filwaqt li l-pjan sħiħ għall-irkupru u r-
reżiljenza jenħtieġ li jirrispetta l-prinċipju 
ta' "la tagħmilx ħsara sinifikanti" għal 
objettivi ta' sostenibbiltà soċjali jew 
ambjentali. Permezz ta' att delegat u bl-
użu b'mod xieraq tal-kriterji stabbiliti mit-
tassonomija tal-UE, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-metodoloġija rilevanti 
biex tgħin lill-Istati Membri jissodisfaw 
dak ir-rekwiżit.

Or. en

Emenda 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti. Il-pjanijiet għandhom jitħejjew 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet 
ikkonċernati nazzjonali u reġjonali bħall-
awtoritajiet lokali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjeta ċivili, 
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rappreżentanti tas-settur privat.
Or. en

Emenda 833
Clara Ponsatí Obiols

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri għandhom jiddiskutu u 
jilħqu ftehim dwar dawn il-pjanijiet mal-
amministrazzjonijiet reġjonali u lokali. 
Dawn il-pjanijiet għandhom jistabbilixxu l-
aġenda ta' riforma u investiment tal-Istat 
Membru kkonċernat għall-erba' snin 
sussegwenti. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza eliġibbli għall-finanzjament taħt 
dan l-istrument għandhom jinkludu miżuri 
għall-implimentazzjoni ta' riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku permezz 
ta' pakkett koerenti.

Or. en

Emenda 834
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
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għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti, li jenħtieġ li jinkludu objettivi 
annwali, kif ukoll indikaturi u sistema ta' 
evalwazzjoni tal-implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti, filwaqt li 
jippermettu l-possibbiltà li l-Istati Membri 
jaġġornaw il-pjanijiet f'konformità mal-
Artikolu 18. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza eliġibbli għall-finanzjament taħt 
din il-Faċilità għandhom jinkludu miżuri 
għall-implimentazzjoni ta' riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku permezz 
ta' pakkett koerenti.

Or. en

Emenda 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali annwali għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dawn il-pjanijiet 
eliġibbli għall-finanzjament taħt dan l-
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investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli 
għall-finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

istrument għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakketti 
koerenti.

Or. en

Emenda 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti, u fl-istess ħin irawmu l-
mobilizzazzjoni ta' investimenti privati.

Or. en

Emenda 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
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jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. L-aġenda tar-
riformi għandha tistabbilixxi pakkett ta' 
riforma komprensiv. Il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

Or. en

Emenda 839
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru, ir-
reżiljenza u t-tranżizzjoni. Dawn il-
pjanijiet għandhom jistabbilixxu l-aġenda 
ta' riforma u investiment tat-tranżizzjoni 
ekoloġika tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru, it-tranżizzjoni u r-reżiljenza 
eliġibbli għall-finanzjament taħt dan l-
istrument għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi ta' 
tranżizzjoni sostenibbli u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

Or. en

Emenda 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl- 1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
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Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi li jsaħħu t-
tkabbir u proġetti ta' investiment pubbliku 
sostenibbli permezz ta' pakkett koerenti.

Or. en

Emenda 841
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-perjodu sussegwenti ta' mhux aktar 
minn erba' snin. Il-pjanijiet għall-irkupru u 
r-reżiljenza eliġibbli għall-finanzjament 
taħt dan l-istrument għandhom jinkludu 
miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi u 
proġetti ta' investiment pubbliku permezz 
ta' pakkett koerenti.

Or. en

Emenda 842
Marek Belka

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl- 1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
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Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi kif ukoll 
proġetti ta' investiment permezz ta' pakkett 
koerenti.

Or. en

Emenda 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
sal-31 ta' Diċembru 2024. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

Or. en

Emenda 844
Bogdan Rzońca

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 



AM\1213689MT.docx 173/285 PE657.420v01-00

MT

iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment permezz ta' pakkett koerenti.

Or. en

Emenda 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Pjan għall-Ikrupru u r-
Reżiljenza għandu jkun soġġett għar-
rekwiżiti orizzontali li ġejjin:
- Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti mal-prinċipji 
tal-Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza 
bejn il-Ġeneri 2020-2025 u għandhom 
jinkludu azzjonijiet ewlenin biex tinkiseb 
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri flimkien ma' 
miżuri għall-integrazzjoni tal-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri.
- Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandu jiġġenera valur miżjud Ewropew.
- 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, tal-
anqas 37 % tal-ammont ta' kull Pjan 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni 
ġenerali tal-azzjonijiet klimatiċi. Tal-
anqas 20 % tal-ammont li jikkontribwixxi 
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għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi 
għandu jintuża fil-pilastru tat-tranżizzjoni 
ekoloġika, jikkontribwixxi għat-
tranżizzjoni lejn il-kisba tal-miri l-aktar 
reċenti tal-Unjoni dwar il-klima għall-
2030 u l-konformità mal-objettiv li 
tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050.
-Fid-dawl tal-prijoritajiet tal-Aġenda 
Diġitali u n-neċessità li jinkiseb Suq 
Uniku Diġitali li jżid il-kompetittività tal-
Unjoni fil-livell globali u jgħin ukoll biex 
l-Unjoni ssir aktar reżiljenti, aktar 
innovattiva u strateġikament awtonoma, 
tal-anqas 20 % tal-ammont ta' kull Pjan 
għall-Ikrupru u r-Reżiljenza għandu 
jikkontribwixxi għall-investiment 
f'teknoloġiji, infrastruttura u proċessi 
diġitali.
- Fid-dawl tal-karattru orjentat lejn il-
futur tal-istrument għall-irkupru Next 
Generation EU u b'rikonoxximent tal-
importanza tal-Aġenda ta' Ħiliet Diġitali, 
il-Garanzija għat-Tfal u l-Garanzija għaż-
Żgħażagħ biex iż-żgħażagħ tal-lum ma 
jitħallewx isiru "ġenerazzjoni ta' 
lockdown", tal-anqas 20 % tal-ammont 
ta' kull Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
għandu jikkontribwixxi biex jiġi indirizzat 
ir-riskju ta' ħsara fit-tul għall-prospetti 
taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u għall-
benessri ġenerali tagħhom permezz ta' 
soluzzjonijiet komprensivi għall-impjiegi, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet u reazzjonijiet 
apposta għaż-żgħażagħ.
- Il-pjanijiet ma għandhomx imorru 
kontra l-interessi strateġiċi u ekonomiċi 
tal-UE. F'dan ir-rigward, ma għandux 
jingħata appoġġ lil proġetti li jagħmlu 
parti mill-pjanijiet ta' investiment 
strateġiku ta' pajjiżi terzi.
- Il-finanzjament tal-pjanijiet ma 
għandux jissostitwixxi n-nefqa baġitarja 
nazzjonali rikorrenti u għandu jirrispetta 
l-prinċipju tal-addizzjonalità tal-
finanzjament tal-UE.

Or. en
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Emenda 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza eliġibbli għal finanzjament fl-
ambitu ta' dan l-istrument għandhom 
jallokaw tal-anqas 75 % tal-ammont 
mhux ripagabbli tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima nazzjonali msemmija 
fl-Artikoli 5(1a), u 10, imkejla fi spiża 
aggregata, għal miżuri ta' investiment u 
ta' riforma li jindirizzaw l-isfidi tat-tliet 
oqsma ta' politika prijoritarji Ewropej 
stabbiliti fl-Artikolu 3.
Fit-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali, filwaqt 
li jikkonformaw mal-allokazzjoni minima 
globali ta' 75 %, l-Istati Membri 
għandhom jallokaw tal-anqas 20 % tas-
sehem mhux ripagabbli tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima tagħhom, imkejla 
f'termini ta' spejjeż, għal kull wieħed mit-
tliet oqsma ta' politika prijoritarji Ewropej 
imsemmija fl-Artikolu 3 u jistgħu 
jallokaw il-15 % li jifdal b'mod flessibbli 
fost dawn it-tlieta. Biex tiġi ffaċilitata t-
tħejjija ta' pjanijiet nazzjonali, l-
Anness IIIa ta' dan ir-Regolament fih 
gwida mhux vinkolanti għal miżuri ta' 
riforma u ta' investiment konsistenti ma' 
dawn it-tliet oqsma ta' politika Ewropej.

Or. en

Emenda 847
Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fid-dawl tan-nuqqasijiet tal-ICT 
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fil-qasam tal-edukazzjoni matul il-
pandemija. Il-promozzjoni aċċellerata tat-
tagħlim elettroniku, tagħlim mill-bogħod 
u bbażat fuq il-proġetti b'mod speċjali fil-
livell primarju u sekondarju fl-UE kollha. 
Dan mhux biss iżid il-kompetittività tal-
ekonomija tal-UE, iżda jgħammar lill-
istudenti bil-ħiliet meħtieġa fl-ekonomija 
attwali u futura. Dan se jżid ir-reżiljenza 
tal-iskejjel f'każ ta' pandemiji futuri 
filwaqt li jnaqqas il-ħsara ta' dawn l-
avvenimenti fuq il-ġenerazzjonijiet 
żgħażagħ.

Or. en

Emenda 848
Angelika Winzig

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-fondi mill-Faċilità jenħtieġ li 
jservu wkoll biex iżidu l-allokazzjonijiet 
għal strumenti ta' finanzjament 
nazzjonali diġà eżistenti, li jistgħu jkunu 
parti mill-pjanijiet għall-Ikrupru u r-
Reżiljenza; dan jippermetti użu aktar 
rapidu tal-fondi u impatt mgħaġġel fil-
prattika.

Or. en

Emenda 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità ma għandhiex 
tappoġġja miżuri li jagħmlu ħsara lil 
kwalunkwe wieħed mill-objettivi 
ambjentali elenkati fir-Regolament 
(UE) 2020/852 f'konformità mal-



AM\1213689MT.docx 177/285 PE657.420v01-00

MT

Artikolu 17 tal-istess Regolament.
Or. en

Emenda 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fid-dawl tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali bħala l-istrateġija tal-
Ewropa għall-progress soċjali, tal-anqas 
30 % tal-ammont ta' kull Pjan għall-
Ikrupru u r-Reżiljenza għandu 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali u 
territorjali, inkluża l-implimentazzjoni tal-
objettivi tal-EPRS. Ir-riformi u l-
investimenti appoġġjati mill-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza jenħtieġ li 
ma jkunux f'kontradizzjoni mal-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali. Permezz ta' att 
delegat, il-Kummissjoni għandha tadotta 
l-metodoloġija rilevanti biex tgħin lill-
Istati Membri jissodisfaw dawk ir-
rekwiżiti. 

Or. en

Emenda 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-miżuri ta' investiment u ta' 
riforma ppjanati wara l-1 ta' Frar 2020 
relatati mal-konsegwenzi ekonomiċi u 
soċjali kkawżati mill-pandemija tal-
COVID-19 'il quddiem għandhom ikunu 
eliġibbli għal appoġġ mill-faċilità għall-
irkupru u r-reżiljenza, sakemm jaderixxu 
mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
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Regolament.
Or. en

Emenda 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu mogħdija 
konsistenti biex iż-żieda fit-temperatura 
globali tiġi limitata għal 1,5 °C 'il fuq mil-
livelli preindustrijali u l-objettivi klimatiċi 
u ambjentali tal-Unjoni. Tal-anqas 40 % 
tal-kost totali stmat tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza kollha għandhom 
jiġu allokati għal attivitajiet li 
jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima jew l-
adattament għalih skont l-Artikoli 10 u 11 
tar-Regolament (UE) 2020/852. Tal-anqas 
10 % tal-kost totali stmat tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza kollha 
għandhom jiġu allokati b'mod 
addizzjonali għal attivitajiet li 
jikkontribwixxu għal kwalunkwe wieħed 
mill-objettivi ambjentali l-oħra skont dak 
ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta att delegat f'konformità mal-
Artikolu 25a biex tispeċifika l-
metodoloġija u d-dispożizzjoni ta' 
rappurtar relatata biex l-Istati Membri 
jiġu appoġġjati fl-issodisfar tar-rekwiżiti 
ta' dan il-paragrafu u tiġi mmonitorjata l-
konformità ma' dawn ir-rekwiżiti.
Il-fondi kollha allokati għall-qasam ta' 
politika tat-tranżizzjoni ekoloġika 
għandhom jappoġġjaw l-attivitajiet 
ekonomiċi li jikkwalifikaw bħala 
ambjentalment sostenibbli f'konformità 
mal-Artikolu 3 tar-Regolament 
(UE) 2020/852.

Or. en



AM\1213689MT.docx 179/285 PE657.420v01-00

MT

Emenda 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Il-Faċilità għandha tappoġġja biss 
attivitajiet li ma jikkawżawx ħsara 
sinifikanti lil wieħed jew aktar mill-
objettivi ambjentali msemmija fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2020/852 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17 
ta' dak ir-Regolament, u li jitwettqu 
f'konformità ma' "salvagwardji minimi" 
skont l-Artikolu 18 tar-Regolament 
(UE) 2020/852 u ma għandhiex tappoġġja 
attivitajiet jew tinkludi investimenti li 
jwasslu għal lock-in f'assi li jimminaw il-
kisba tal-objettivi klimatiċi u ambjentali 
tal-Unjoni. B'mod partikolari, ma 
għandhiex tinkludi investimenti relatati 
ma':
(a) id-dekummissjonar, it-tħaddim, l-
adattament jew l-estensjoni tul il-ħajja ta' 
impjanti tal-enerġija nukleari, jew il-
ġestjoni jew il-ħżin ta' skart nukleari;
(b) l-esplorazzjoni, il-produzzjoni, l-
ipproċessar, id-distribuzzjoni, il-ħżin jew 
il-kombustjoni ta' fjuwils fossili;
(c) ir-rimi ta' skart f'landfill;
(d) installazzjonijiet għall-kombustjoni 
tal-iskart;
(e) l-infrastruttura tal-ajruporti, ħlief 
għar-reġjuni ultraperiferiċi;
(f) vetturi mgħammra b'magni tal-
kombustjoni interna.

Or. en

Emenda 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. Il-Kummissjoni tista' tadotta att 
delegat f'konformità mal-Artikolu 25a 
biex tissupplimenta l-lista msemmija fil-
paragrafu [1d]. 

Or. en

Emenda 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1f. Mingħajr preġudizzju għar-
rekwiżiti ta' allokazzjoni msemmija f'dan 
l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw l-allokazzjoni bbażata fuq il-
ħtiġijiet ta' fondi rċevuti mill-Faċilità fost 
il-muniċipalitajiet u l-gvernijiet lokali u 
għandhom jallokaw tal-anqas 10 % tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tagħhom, imsemmija fl-Artikolu 10, lill-
muniċipalitajiet u lill-gvernijiet lokali, u 
għandhom jipprovdu aċċess dirett għal 
dawk ir-riżorsi. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 25a biex tispeċifika l-
arranġamenti li jridu jittieħdu mill-Istati 
Membri għall-proviżjonament ta' riżorsi 
mill-Faċilità lill-muniċipalitajiet u lill-
gvernijiet lokali.

Or. en

Emenda 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1g. Il-pjanijiet eliġibbli għandhom 
ikunu bbażati fuq valutazzjoni tal-impatt 
fir-rigward tal-ġeneru tal-miżuri ppjanati, 
f'konformità mal-objettivi deskritti fl-
Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri, u għandhom iqisu r-riżultati 
tagħha biex jindirizzaw b'mod effettiv l-
impatt negattiv tal-kriżi fuq l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri, b'mod partikolari billi 
jiżguraw il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità 
għolja għan-nisa, it-tnaqqis tad-differenza 
bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u l-aċċess 
għal kreditu għall-imprendituri nisa;

Or. en

Emenda 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiżi identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, b'mod 
partikolari dawk rilevanti għat-
tranżizzjoni ekoloġika u diġitali jew li 
jirriżultaw minnha. Il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti wkoll mal-informazzjoni 
inkluża mill-Istati Membri fil-programmi 
nazzjonali ta' riforma taħt is-Semestru 
Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom 
għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u 
fil-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 

imħassar
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operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.
__________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.
22 […]

Or. en

Emenda 858
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għall-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-UE, b'mod partikolari t-
tranżizzjoni lejn il-kisba tal-mira tal-
Unjoni dwar il-klima għall-2030 u l-
konformità mal-objettiv li tinkiseb in-
newtralità klimatika sal-2050 
f'konformità mar-Regolament XXXX/XX 
(il-Liġi Ewropea dwar il-Klima) u t-
tranżizzjoni diġitali jew li jirriżultaw 
minnhom. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni. Biex 
ikun żgurat li l-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkontribwixxu għall-kisba 
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tan-newtralità klimatika sal-2050 fl-Istat 
Membru, tal-anqas 40 % tal-ammont ta' 
kull Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
għandu jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u 
għall-ilħuq tal-mira ta' 10 % tal-infiq fuq 
il-bijodiversità.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 859
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għall-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-UE, b'mod partikolari t-
tranżizzjoni lejn il-kisba tal-mira tal-
Unjoni dwar il-klima għall-2030 u l-
konformità mal-objettiv tal-UE li tinkiseb 
in-newtralità klimatika tal-2050 
f'konformità mar-Regolament XXXX/XX 
(il-Liġi Ewropea dwar il-Klima) u t-
tranżizzjoni diġitali jew li jirriżultaw 
minnhom. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
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pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni. Biex 
ikun żgurat li l-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkontribwixxu għall-kisba 
tan-newtralità klimatika sal-2050 fl-Istat 
Membru, tal-anqas 37 % tal-ammont ta' 
kull Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
għandu jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u 
għall-ilħuq tal-mira ta' 10 % tal-infiq fuq 
il-bijodiversità.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni 2020/2732(RSP) tiegħu, il-PE talab miri vinkolanti ta' 30 % għall-klima u 
10 % għal dawk relatati mal-bijodiversità. Il-PE għandu, b'konsistenza, jitlob >37 % għal 
infiq fuq il-klima (konformi mal-Fiche Nru 84 tal-valutazzjoni tal-KE dwar l-integrazzjoni tat-
tibdil fil-klima tas-27/08/2020) biex tintlaħaq il-mira ta' 30 % għall-klima deċiża mill-EUCO 
għall-MFF&NGEU u 10 % tal-infiq fuq il-bijodiversita fil-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza. Dan l-approċċ jipprevedi l-għadd doppju: l-ilħuq tal-mira tal-bijodiversità jista' 
jiġi ffaċilitat permezz tan-nefqa relatata mal-klima.

Emenda 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew.
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u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt 
is-Semestru Ewropew, fil-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom għall-enerġija u l-
klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u 
fil-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.
__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

 

22 […]  
Or. en

Emenda 861
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
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom iqisu wkoll setturi u oqsma ta' 
politika li normalment jirċievu ftit li xejn 
attenzjoni fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, iżda li jsofru b'mod 
konsiderevoli mill-pandemija, bħall-
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aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

edukazzjoni u l-kultura. Għalhekk, kull 
pjan nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza għandu jiddedika tal-anqas 2 % 
tal-baġit globali għas-setturi kulturali u 
kreattivi. Barra minn hekk, 10 % 
għandhom jiġu ddedikati għal 
investimenti f'edukazzjoni ta' kwalità u 
inklużiva. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 862
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha u għat-
tisħiħ tal-awtonomija strateġika tal-
Unjoni. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
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fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, fil-
pjanijiet ta' implimentazzjoni tal-
Garanzija għaż-Żgħażagħ u fil-ftehimiet 
ta' sħubija u l-programmi operazzjonali taħt 
il-fondi tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipju 
ta' valur miżjud Ewropew u għandhom 
jippermettu investimenti fi proġetti, 
f'teknoloġiji u f'infrastrutturi orjentati 
lejn il-futur sabiex jiżguraw ir-reżiljenza u 
l-kompetittività fit-tul tal-UE.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. fr

Emenda 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiżi identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, b'mod 
partikolari dawk rilevanti għat-
tranżizzjoni ekoloġika u diġitali jew li 
jirriżultaw minnha. Il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti wkoll mal-informazzjoni 

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.
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inkluża mill-Istati Membri fil-programmi 
nazzjonali ta' riforma taħt is-Semestru 
Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom 
għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

 

22 […]  
Or. en

Emenda 864
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, Elżbieta Kruk

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom iqisu wkoll setturi u oqsma ta' 
politika li normalment jirċievu ftit li xejn 
attenzjoni fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, iżda li jsofru b'mod 
konsiderevoli mill-pandemija, bħall-
kultura u l-edukazzjoni. Għalhekk, kull 
pjan nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza għandu jiddedika tal-anqas 2 % 
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taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

tal-baġit globali għas-setturi u l-industriji 
kulturali u kreattivi. Il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti wkoll mal-informazzjoni 
inkluża mill-Istati Membri fil-programmi 
nazzjonali ta' riforma taħt is-Semestru 
Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom 
għall-enerġija u l-klima u bl-aġġornamenti 
tagħhom skont ir-Regolament (UE) Nru 
2018/199921, fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta taħt il-Fond ta' 
Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-ftehimiet ta' 
sħubija u l-programmi operazzjonali taħt il-
fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 865
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt 
is-Semestru Ewropew, fil-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom għall-enerġija u l-
klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tal-
aħħar Semestru Ewropew, b'mod 
partikolari dawk relatati mal-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir u l-Proċedura ta' 
Żbilanċ Makroekonomiku.
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pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u 
fil-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.
__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Regulation (EU)2018/1999 of the 
European Parliament and of the Council of 
11 December 2018 on the Governance of 
the Energy Union and Climate Action.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jikkontribwixxu 
għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni u 
għall-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
u għandhom ikunu konsistenti mal-aħħar 
sfidi u prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-
pajjiżi identifikati fil-kuntest tal-aħħar 
Semestru Ewropew, kif ukoll l-isfidi u l-
prijoritajiet identifikati fir-
rakkomandazzjoni l-aktar reċenti tal-
Kunsill dwar il-politika ekonomika taż-
żona tal-euro għall-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro, b'mod 
partikolari dawk rilevanti għat-tranżizzjoni 
ekoloġika u diġitali jew li jirriżultaw 
minnha u dawk rilevanti għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali. Il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti wkoll mal-informazzjoni 
inkluża mill-Istati Membri fil-programmi 
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nazzjonali ta' riforma taħt is-Semestru 
Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom 
għall-enerġija u l-klima u bl-aġġornamenti 
tagħhom skont ir-Regolament (UE) Nru 
2018/199921, fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta taħt il-Fond ta' 
Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-ftehimiet ta' 
sħubija u l-programmi operazzjonali taħt il-
fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
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għandhom jitfasslu wara konsultazzjoni 
adegwata mal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali u partijiet ikkonċernati oħra, 
inklużi s-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, 
f'konformità mal-Kodiċi ta' Kondotta 
dwar is-Sħubija.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew tal-2020, għal dawk ir-
rakkomdazzjonijiet rilevanti relatati 
direttament mal-oqsma ta' politika ta' 
prijorità Ewropej kif stabbiliti fl-
Artikolu 3. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fl-
Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn 
il-Ġeneri 2020-2025, fil-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni territorjali ġusta taħt il-Fond ta' 
Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-ftehimiet ta' 
sħubija u l-programmi operazzjonali taħt il-
fondi tal-Unjoni. Il-pjanijiet għall-irkupru 
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u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti wkoll mal-obbligu li jiġu 
rrispettati u promossi l-valuri minquxa fl-
Artikolu 2 tat-TUE.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 869
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
ma', u jkollhom bħala prijorità, l-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, b'mod partikolari dawk rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, 
kif ukoll it-tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
kura reżiljenti jew li jirriżultaw minnhom. 
Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u miri 
ambjentali oħra, bl-aġġornamenti tagħhom 
skont ir-Regolament (UE) Nru 
2018/199921, fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta taħt il-Fond ta' 
Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-ftehimiet ta' 
sħubija u l-programmi operazzjonali taħt il-
fondi tal-Unjoni. Il-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti wkoll mal-istrateġiji nazzjonali 
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dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiżi identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, b'mod 
partikolari dawk rilevanti għat-tranżizzjoni 
ekoloġika u diġitali jew li jirriżultaw 
minnha. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-prijoritajiet identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha, dawk li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir sostenibbli u t-tisħiħ tal-koeżjoni 
soċjali, ekonomika u territorjali, kif ukoll 
dawk identifikati fl-orjentazzjonijiet 
strateġiċi diskussi mill-Kunsill u l-
Parlament Ewropew. Il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti wkoll mal-informazzjoni 
inkluża mill-Istati Membri fil-programmi 
nazzjonali ta' riforma taħt is-Semestru 
Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom 
għall-enerġija u l-klima u bl-aġġornamenti 
tagħhom skont ir-Regolament (UE) Nru 
2018/199921, fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta taħt il-Fond ta' 
Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-ftehimiet ta' 
sħubija u l-programmi operazzjonali taħt il-
fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
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Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 871
Linea Søgaard-Lidell

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jikkontribwixxu 
għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni, 
għall-kompetittività tal-Unjoni u għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u 
għandhom ikunu konsistenti mal-aħħar 
isfidi u prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tal-
aħħar Semestru Ewropew, b'mod 
partikolari dawk rilevanti għat-tranżizzjoni 
ekoloġika u diġitali jew li jirriżultaw 
minnha. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en
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Emenda 872
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
ma', u jkollhom bħala prijorità, l-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, b'mod partikolari dawk rilevanti 
għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali jew li 
jirriżultaw minnha, u jikkonformaw mat-
Tassonomija tal-UE u b'mod partikolari 
mal-prinċipju ta' "La Tagħmilx Ħsara 
Sinifikanti". Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u miri ambjentali oħra bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 873
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti mal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 874
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiżi identifikati fil-

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jikkontribwixxu 
b'mod effettiv għall-kamp ta' 
applikazzjoni stabbilit fl-Artikolu 3 u 
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kuntest tas-Semestru Ewropew, b'mod 
partikolari dawk rilevanti għat-
tranżizzjoni ekoloġika u diġitali jew li 
jirriżultaw minnha. Il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti wkoll mal-informazzjoni 
inkluża mill-Istati Membri fil-programmi 
nazzjonali ta' riforma taħt is-Semestru 
Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom 
għall-enerġija u l-klima u bl-aġġornamenti 
tagħhom skont ir-Regolament (UE) Nru 
2018/1999 21, fil-pjanijiet ta' tranżizzjoni 
territorjali ġusta taħt il-Fond ta' 
Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-ftehimiet ta' 
sħubija u l-programmi operazzjonali taħt il-
fondi tal-Unjoni.

għall-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt 
is-Semestru Ewropew, fil-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom għall-enerġija u l-

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet li huma rilevanti 
għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali jew li 
jirriżultaw minnha. Il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti wkoll mal-informazzjoni 
inkluża mill-Istati Membri fil-programmi 
nazzjonali ta' riforma, fil-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom għall-enerġija u l-
klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
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klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, inkluża l-istabbiltà 
fiskali fit-tul u l-parteċipazzjoni fis-suq 
tax-xogħol, u b'mod partikolari dawk 
rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika u 
diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal- 21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu allinjati mal-
isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew. Għal pajjiżi taż-żona 
tal-euro għandha tingħata attenzjoni lir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-żona 
tal-euro kif approvati mill-Kunsill. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en
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Emenda 878
Erik Bergkvist

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, 
minbarra l-finanzjament tal-fjuwils 
fossili, u fil-ftehimiet ta' sħubija u l-
programmi operazzjonali taħt il-fondi tal-
Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r- 2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
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reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt 
is-Semestru Ewropew, fil-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom għall-enerġija u l-
klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u 
fil-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet speċifiċi għall-
pajjiżi rilevanti għall-kisba tal-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 3 identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, il-
programmi ta' riforma nazzjonali, il-
pjanijiet nazzjonali għall-enerġija u l-
klima, il-pjanijiet ta' tranżizzjoni ġusta, il-
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, b'mod partikolari dawk rilevanti 
għat-tranżizzjoni ekoloġika, ġusta u 
diġitali jew li jirriżultaw minnha.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

 

22 […]
Or. en

Emenda 880
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali u lejn ekonomija bbażata fuq l-
għarfien jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
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Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet annwali rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
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21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika, 
tal-kura u diġitali jew li jirriżultaw 
minnha. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en
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Emenda 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għall-oqsma ta' prijorità 
Ewropej elenkati skont l-Artikolu 3. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 884
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
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mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 21, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi u għandhom ikunu konformi 
mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3, u l-
implimentazzjoni tal-[Pjan ta' Azzjoni tal-
]Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. 
Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21 Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22 […] 22 […]
Or. en

Emenda 885
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza ma għandhomx jiffinanzjaw 
proġetti ta' infrastruttura tat-toroq li diġà 
ġew iffinanzjati mill-FEŻR matul il-
perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020.

Or. fr

Emenda 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
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Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex tikseb in-
newtralità klimatika sal-2050, u biex 
timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, tal-anqas 37 % tal-
ammont ta' kull Pjan għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandu jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi.
Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
metodoloġija rilevanti, bl-użu, fejn 
rilevanti, tal-kriterji stabbiliti fir-
Regolament (UE) 2020/852 dwar l-
istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-
investiment sostenibbli, biex tappoġġja 
lill-Istati Membri fit-twettiq ta' dan ir-
rekwiżit u turi kif dawn inaqqsu b'mod 
sinifikanti d-diskrepanza fl-investiment 
favur il-klima fl-ekonomiji tagħhom.

Or. en

Emenda 887
Csaba Molnár

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F'kull Stat Membru, 10 % tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima, 
imsemmija fl-Artikolu 10, għandha tiġi 
allokata għall-muniċipalitajiet u l-
gvernijiet lokali li għandhom jiġu 
pprovduti b'aċċess dirett għal dawk ir-
riżorsi. Dawk il-muniċipalitajiet u l-
gvernijiet lokali ta' Stat Membru
- li ntlaqtu l-aktar mill-pandemija, filwaqt 
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li jitqies l-għadd assolut ta' każijiet tal-
COVID-19 fit-territorji kkonċernati,
- u bil-livell l-aktar baxx ta' 
opportunitajiet finanzjarji biex jindirizzaw 
l-isfidi tal-kriżi tal-COVID-19 espressi fil-
forma tal-PDG per capita lokali, 
għandhom jingħataw prijorità.

Or. en

Emenda 888
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Permezz ta' att delegat, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-
metodoloġija rilevanti, abbażi tar-
Regolament (UE) 2020/852 [ir-
Regolament dwar l-istabbiliment ta' qafas 
biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli] biex tgħin lill-Istati Membri 
jissodisfaw il-miri tal-infiq ta' 40 % u 
10 % fl-Artikolu 14(2).

Or. en

Emenda 889
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Permezz ta' att delegat, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-
metodoloġija rilevanti, abbażi tar-
Regolament (UE) 2020/852 [ir-
Regolament dwar l-istabbiliment ta' qafas 
biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli] biex tgħin lill-Istati Membri 
jissodisfaw il-miri tal-infiq ta' 37 % u 
10 % fl-Artikolu 14(2).

Or. en
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Emenda 890
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Miżuri mill-1 ta' Frar 2020 relatati 
mal-mitigazzjoni tal-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-pandemija tal-COVID-19 
għandhom ikunu eliġibbli, sakemm 
jissodisfaw il-kriterji ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 891
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bħala regola ġenerali, għandha 
tingħata prijorità lir-reġjuni u t-territorji 
bl-ogħla rata ta' qgħad fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-obbligu li jiġu rrispettati u promossi 
l-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE.

Or. en
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Emenda 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jikkontribwixxu 
għat-tisħiħ tas-Suq Uniku.

Or. en

Emenda 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 26a biex tistabbilixxi l-
arranġamenti li jridu jittieħdu mill-Istati 
Membri għall-proviżjonament ta' riżorsi 
mill-Faċilità lill-muniċipalitajiet u l-
gvernijiet lokali.

Or. en

Emenda 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jikkontribwixxu 
għall-konverġenza u t-tnaqqis tad-
disparitajiet reġjonali u f'dan is-sens il-
proġetti Pan-Ewropej huma 
partikolarment imħeġġa.

Or. en
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Emenda 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Tal-anqas 50 % tat-talba totali 
inkluża f'kull pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza għandha tikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali.

Or. en

Emenda 897
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Investimenti li ma jikkonformawx 
mal-prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru 2020/852 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill [ir-Regolament dwar it-
Tassonomija tal-UE], ma għandhomx 
ikunu eliġibbli.

Or. en

Emenda 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew fuq il-bażi tal-Artikolu 
12 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013, 

imħassar
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jew ikun soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/2002, id-dispożizzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament għandhom jiġu 
applikati għall-Istat Membru kkonċernat 
fir-rigward tal-isfidi u l-prijoritajiet 
identifikati mill-miżuri stabbiliti skont ir-
regolamenti tiegħu.

Or. en

Emenda 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew fuq il-bażi tal-Artikolu 
12 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013, 
jew ikun soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/2002, id-dispożizzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament għandhom jiġu 
applikati għall-Istat Membru kkonċernat 
fir-rigward tal-isfidi u l-prijoritajiet 
identifikati mill-miżuri stabbiliti skont ir-
regolamenti tiegħu.

imħassar

Or. en

Emenda 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew fuq il-bażi tal-Artikolu 
12 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013, 
jew ikun soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/2002, id-dispożizzjonijiet stabbiliti 

imħassar
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f'dan ir-Regolament għandhom jiġu 
applikati għall-Istat Membru kkonċernat 
fir-rigward tal-isfidi u l-prijoritajiet 
identifikati mill-miżuri stabbiliti skont ir-
regolamenti tiegħu.

Or. en

Emenda 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew fuq il-bażi tal-Artikolu 
12 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013, 
jew ikun soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/2002, id-dispożizzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament għandhom jiġu 
applikati għall-Istat Membru kkonċernat 
fir-rigward tal-isfidi u l-prijoritajiet 
identifikati mill-miżuri stabbiliti skont ir-
regolamenti tiegħu.

3. Jekk Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew fuq il-bażi tal-Artikolu 
12 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013, 
jew ikun soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/2002, id-dispożizzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament għandhom jiġu 
applikati għall-Istat Membru kkonċernat 
fir-rigward tal-isfidi u l-prijoritajiet 
identifikati mill-miżuri stabbiliti skont ir-
regolamenti tiegħu. Il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza għandhom jinkludu 
wkoll miżuri effettivi ta' appoġġ varjat u 
mingħajr distinzjoni għal 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
mingħajr skop ta' qligħ, 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 
qligħ, midja indipendenti u 
muniċipalitajiet, reġjuni jew awtoritajiet 
subnazzjonali oħra.

Or. en

Emenda 902
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew fuq il-bażi tal-Artikolu 
12 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013, 
jew ikun soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/2002, id-dispożizzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament għandhom jiġu 
applikati għall-Istat Membru kkonċernat 
fir-rigward tal-isfidi u l-prijoritajiet 
identifikati mill-miżuri stabbiliti skont ir-
regolamenti tiegħu.

3. Jekk Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew fuq il-bażi tal-Artikolu 
12 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013, 
jew ikun soġġett għal sorveljanza skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
332/2002, id-dispożizzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament għandhom jiġu 
applikati għall-Istat Membru kkonċernat 
fir-rigward tal-prijoritajiet identifikati 
mill-Kummissjoni u esperti indipendenti.

Or. en

Emenda 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ permezz tal-Faċilità għandu 
jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati, b'mod 
partikolari lir-rappreżentati jew l-
awtoritajiet tal-livell reġjonali u lokali, is-
sħab ekonomiċi u soċjali kif ukoll l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra, fit-
tħejjija tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza f'konformità mal-prinċipju tas-
sħubija stabbilit fir-Regolament (UE) 
Nru 1301/2013, b'mod partikolari l-
Artikolu 5 tiegħu. L-istess għandu 
japplika għall-muniċipalitajiet u l-
gvernijiet lokali meta jaċċessaw b'mod 
dirett riżorsi fl-ambitu tal-Faċilità 
f'konformità mal-Artikolu 14(1e) ta' dan 
ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan ir-Regolament u r-riformi u l-
investimenti relatati għandhom josservaw 
bis-sħiħ l-Artikolu 152 tat-TFUE, u l-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
maħruġa skont dan ir-Regolament 
għandhom jirrispettaw il-prattiki u l-
istituzzjonijiet nazzjonali inkluż għall-
formazzjoni tal-pagi. Dan ir-Regolament 
u r-riformi u l-investimenti relatati 
għandhom iqisu kif xieraq l-Artikolu 28 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, u għaldaqstant ma 
jridux jaffettwaw id-dritt li wieħed 
jinnegozja, jikkonkludi jew jinforza 
ftehimiet kollettivi jew li jieħu azzjoni 
kollettiva f'konformità mal-liġi u l-prattiki 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 905
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-pjanijiet nazzjonali għar-
reżiljenza u l-irkupru adottati skont l-
Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament 
għandhom ikunu konformi mal-objettiv 
tal-Unjoni li tinkiseb in-newtralità 
klimatika u t-Tassonomija tal-UE, u 
jaderixxu mal-prinċipju ta' "La Tagħmilx 
Ħsara Sinifikanti". Jenħtieġ li l-ebda 
attività u miżura implimentata skont il-
pjanijiet nazzjonali għar-reżiljenza u l-
irkupru ma tagħmel ħsara sostanzjali lill-
objettivi ambjentali tat-Tassonomija tal-
UE. Investiment relatat mal-estrazzjoni, 
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il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin, it-trasport, it-
trażmissjoni jew il-kombustjoni ta' fjuwils 
fossili għandu jiġi eskluż.

Or. en

Emenda 906
Moritz Körner, Nicola Beer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dawk l-Istati Membri li 
jipparteċipaw fl-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew (UPPE) u dawk l-
Istati Membri li jitolbu li jissieħbu mal-
UPPE sal-31 ta' Diċembru 2020 biss 
għandhom ikunu eliġibbli biex jirċievu 
appoġġ permezz tal-Faċilità.

Or. en

Emenda 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jaġġornaw 
il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
annwali tagħhom sal-15 ta' Ottubru 
f'konformità mal-Artikolu 18 ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mar-regoli tar-Regolament Finanzjarju 
dwar kunflitt ta' interess fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, b'mod 
partikolari l-Artikolu 6 tiegħu. Il-
Kummissjoni tista' tutilizza sistemi tal-
ICT biex tidentifika u ssegwi kunflitti ta' 
interess fir-rigward tal-implimentazzjoni 
ta' miżuri fl-ambitu ta' din il-Faċilità.

Or. en

Emenda 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Meta t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali miftuħa jinvolvu telf ta' impjiegi 
inevitabbli, il-Faċilità għandha tkun 
disponibbli wkoll biex tappoġġja miżuri li 
jipproteġu u jassistu lill-ħaddiema 
affettwati. 

Or. en

Emenda 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
L-esklużjoni mill-kamp ta' applikazzjoni 

tal-appoġġ
Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
ma għandhiex tappoġġja l-attivitajiet u l-
investimenti: 
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(a) elenkati fl-Anness V, punt B tal-
Programm InvestEU; 
(b) elenkati fl-Artikolu 6 tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali; 
(c) appoġġ ta' attivitajiet ta' kumpaniji 
f'setturi koperti mill-Iskema tal-UE għan-
Negozjar ta' Emissjonijiet (EU ETS) jekk 
ma jkun stabbilit l-ebda pjan ta' 
tranżizzjoni ekoloġika; 
(d) Appoġġ ta' kumpaniji rreġistrati fil-
lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma 
jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa, 
b'insegwiment tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni C(2020) 4885 finali*** ; 
(e) Appoġġ ta' kumpaniji b'rekords ta' 
abbuż jew ksur tad-drittijiet ambjentali, 
tal-bniedem u tal-ħaddiema, jew 
korruzzjoni. (t) Appoġġ ta' intrapriżi kbar 
fis-sens tad-Direttiva 2013/34/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill** dwar 
id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, 
dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u 
rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' intrapriżi, 
li ma jipprovdux pjanijiet ta' tranżizzjoni 
vinkolanti, li jelaboraw kif jallinjaw l-
attivitajiet ekonomiċi tagħhom mal-
objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni, 
inklużi l-pjanijiet tal-eliminazzjoni 
gradwali ta' attivitajiet li jikkawżaw ħsara 
sinifikanti lil kwalunkwe objettiv 
ambjentali u t-trasformazzjoni ta' dawn l-
attivitajiet f'attivitajiet b'impatt newtrali 
jew baxx f'perjodu ta' żmien definit minn 
qabel. Il-pjanijiet jenħtieġ li jinkludu 
wkoll miżuri għaż-żamma ta' impjiegi ta' 
kwalità, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
miri ta' Responsabbiltà Soċjali 
Korporattiva; 
(f) Intrapriżi li ma jimpenjawx ruħhom 
favur restrizzjonijiet dwar pagamenti ta' 
dividendi, paga superjuri u riakkwist ta' 
ishma matul il-perjodu tal-appoġġ; 
(g) Appoġġ għal operazzjonijiet ta' 
kumpaniji li għandhom fatturat nett 
ikkonsolidat ta' EUR 750 000 000 jew li 
jaqbżuh, li ma jimpenjawx ruħhom favur 
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rapport dwar informazzjoni tat-taxxa fuq 
l-introjtu, imqassam skont il-ġurisdizzjoni 
fil-qasam tat-taxxa u għal kull 
ġurisdizzjoni li fiha topera l-intrapriża, 
fuq bażi annwali u pubblikament 
disponibbli (għadd ta' impjegati, assi, 
fatturat, qligħ jew telf qabel it-taxxa fuq l-
introjtu, taxxa akkumulata, taxxa 
mħallsa, qligħ akkumulat, kapital 
iddikjarat, sussidji pubbliċi rċevuti). 
[Għandu jkun permess li l-kumpaniji 
koperti minn dan ir-rekwiżit ta' rappurtar 
ikollhom wieħed jew aktar mill-punti 
speċifiċi ta' informazzjoni meħtieġa 
f'rapporti pubbliċi skont il-pajjiżi mħassra 
temporanjament meta jkunu ta' tali 
natura li d-divulgazzjoni tagħhom 
tippreġudika b'mod serju l-pożizzjoni 
kummerċjali tal-kumpaniji; dan it-tħassir 
ma għandux jipprevjeni fehim ġust u 
bbilanċjat tal-pożizzjoni tat-taxxa tal-
kumpanija u għandu jkun debitament 
iġġustifikat."] 
(h) appoġġ ta' attivitajiet ta' kumpaniji 
kbar fis-sens tad-Direttiva 2013/34/UE li 
għandhom arranġamenti rapportabbli 
skont id-Direttiva tal-Kunsill 
(UE) 2018/822* fir-rigward ta' 
arranġamenti transfruntiera rapportabbli, 
sakemm dawn l-entitajiet jimpenjaw 
ruħhom li jħassru l-arranġamenti 
rapportabbli kkonċernati fi żmien tnax-il 
xahar mill-irċevuta tal-appoġġ 
finanzjarju. 

Or. en

Emenda 911
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Esklużjoni mill-eliġibbiltà
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Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
ma għandhiex tappoġġja:
(a) id-dekummissjonar jew il-kostruzzjoni 
ta' impjanti tal-enerġija nukleari;
(b) il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
ta' fjuwils fossili;
(c) faċilitajiet għar-rimi ta' skart 
f'landfill;
(d) faċilitajiet għall-kombustjoni tal-
iskart;
(e) attivitajiet li jikkawżaw ħsara 
sinifikanti lil kwalunkwe wieħed mill-
objettivi ambjentali stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) 2020/852 
f'konformità mal-Artikolu 17 tiegħu. 

Or. en

Emenda 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ permezz tal-Faċilità għandu 
jippreżenta lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif definit fl-Artikolu 
14(1).

1. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ permezz tal-Faċilità għandu 
jippreżenta lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif definit fl-Artikolu 
14(1), li l-eżekuzzjoni tiegħu għandha 
tkun f'konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni 
tal-UE, b'mod partikolari d-
Direttiva 2014/24/UE dwar l-akkwist 
pubbliku.

Or. en

Emenda 913
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ permezz tal-Faċilità għandu 
jistabbilixxi djalogu f'diversi livelli, li fih 
l-awtoritajiet lokali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
inklużi dawk ambjentali u NGOs oħra, 
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra u l-
pubbliku ġenerali jkunu jistgħu jinvolvu 
ruħhom b'mod attiv u jiddiskutu t-tħejjija 
u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza. L-organizzazzjoni 
u l-implimentazzjoni tas-sħubija għandha 
ssir f'konformità mar-Regolament ta' 
Delega tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 240/2014.

Or. en

Emenda 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Wara li l-Kummissjoni tagħmel 
disponibbli għal allokazzjoni l-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 11(2) Stat Membru 
għandu, fejn rilevanti, jaġġorna u 
jippreżenta lill-Kummissjoni, il-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza msemmi fil-
paragrafu 1 biex tqis il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima aġġornata 
kkalkulata f'konformità mal-
Artikolu 10(2).

Or. en

Emenda 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti.

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti.

Qabel il-preżentazzjoni formali lill-
Kummissjoni, il-pjan nazzjonali għall-
irkupru u r-reżiljenza għandu jiġi 
approvat mill-parlament nazzjonali tal-
Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 916
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti.

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti. Dan l-abbozz 
ta' pjan huwa ppreżentat għall-attenzjoni 
tas-sħab soċjali nazzjonali għal 
konsultazzjoni mhux aktar tard minn 
Frar li jmiss u s-sħab soċjali jkollhom tal-
anqas 30 jum biex jirreaġixxu bil-miktub.

Or. en
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Emenda 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti.

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April 2021. Il-pjan 
għall-ikrupru u r-reżiljenza jista' jiġi 
ppreżentat separatament mill-Programm 
ta' Riforma Nazzjonali. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan bil-quddiem. 
Bil-għan li jiġu aġġornati l-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza, 
f'konformità mal-Artikoli 11(2) u 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi skeda 
ta' żmien sal-31 ta' Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti.

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi anness għall-aħħar 
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu, 
filwaqt li titqies ir-rakkomandazzjoni tal-
Kunsill l-aktar reċenti dwar il-politika 
ekonomika taż-żona tal-euro għall-Istati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
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Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti.

Or. en

Emenda 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti.

2. Il-pjanijiet annwali għall-irkupru u 
r-reżiljenza ppreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat għandhom jikkostitwixxu 
anness mal-Programm annwali ta' Riforma 
Nazzjonali tiegħu u għandhom jiġu 
ppreżentati uffiċjalment mhux aktar tard 
mit-30 ta' April.

Or. en

Emenda 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu 
u għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment 
mhux aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti.

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard minn tliet xhur mid-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru 2020.

Or. en
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Emenda 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ permezz tal-Faċilità għandu 
jistabbilixxi djalogu f'diversi livelli, li fih 
il-muniċipalitajiet, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ, u partijiet ikkonċernati 
rilevanti oħra u l-pubbliku ġenerali jkunu 
jistgħu jinvolvu ruħhom b'mod attiv u 
jiddiskutu t-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 
L-abbozz ta' pjan għandu jiġi ppreżentat 
għall-attenzjoni tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ, u partijiet ikkonċernati 
rilevanti oħra u l-pubbliku ġenerali għal 
konsultazzjoni tal-anqas 3 xhur qabel id-
data ta' preżentazzjoni lill-Kummissjoni u 
s-sħab soċjali jkollhom tal-anqas 30 jum 
biex jirreaġixxu bil-miktub, f'konformità 
mal-prinċipju tas-sħubija.

Or. en

Emenda 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ permezz tal-Faċilità għandu 
jistabbilixxi djalogu f'diversi livelli, li fih 
l-awtoritajiet lokali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
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inklużi l-NGOs ambjentali u NGOs 
oħrajn, partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħra u l-pubbliku ġenerali jkunu jistgħu 
jinvolvu ruħhom b'mod attiv u jiddiskutu 
t-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza. L-
organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tas-
sħubija għandha ssir f'konformità mar-
Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 
(UE) Nru 240/2014.

Or. en

Emenda 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jitfasslu abbażi ta' 
konsultazzjonijiet sinifikanti, inklużivi u 
f'diversi livelli mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-impjegati, il-
komunitajiet lokali, l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjeta ċivili, u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħra kollha fil-livell nazzjonali 
kif ukoll reġjonali.

Or. en

Emenda 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-abbozz ta' pjan għandu jiġi 
ppreżentat għall-attenzjoni tal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, is-sħab soċjali 
nazzjonali, l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u partijiet ikkonċernati 
rilevanti oħra għal konsultazzjoni.
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Or. en

Emenda 925
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jiġi mfassal bl-appoġġ tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali u għandu 
jirrifletti l-preferenzi tagħhom.

Or. en

Emenda 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 15 - paragrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandu jkun dovutament motivat u 
sostanzjat. B'mod partikolari għandu 
jistabbilixxi l-elementi li ġejjin:

3. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandu jkun dovutament motivat u 
sostanzjat u jinkludi dikarazzjoni li l-fondi 
miġbuda mill-Faċilità ma jintużawx għal 
proġetti li jkunu parti mill-pjanijiet ta' 
investiment strateġiku ta' pajjiżi terzi. 
B'mod partikolari għandu jistabbilixxi l-
elementi li ġejjin:

Or. en

Emenda 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 

imħassar
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Ewropew mistennija jiġu indirizzati;
Or. en

Emenda 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

imħassar

Or. en

Emenda 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) spjegazzjoni dettaljata tal-mod kif 
il-pjan jikkonforma mal-ishma ta' 
allokazzjoni minimi msemmija fl-
Artikolu 14(1a), u l-konsistenza mal-isfidi 
u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-
pajjiż identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew tal-2020, kif ukoll l-objettivi tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew, il-pjanijiet 
nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima u l-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) 2018/1999, l-Istrateġija 
tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri 2020-2025, u l-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni ġusta territorjali fl-ambitu 
tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta;

Or. en

Emenda 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
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Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) ġustifikazzjoni dwar kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, inklużi l-aspetti fiskali 
tagħhom, u l-isfidi relatati mal-Artikolu 6 
tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011 jiġu 
indirizzati; għal pajjiżi fiż-żona tal-euro 
għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lir-rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-
żona tal-euro kif approvati mill-Kunsill;

Or. en

Emenda 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, u fir-rakkomandazzjoni tal-
Kunsill l-aktar reċenti dwar il-politika 
ekonomika taż-żona tal-euro għall-Istati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, 
mistennija jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, inklużi l-aspetti fiskali 
tagħhom, u l-isfidi relatati mal-Artikolu 6 
tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011, 
mistennija jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 933
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, inklużi l-aspetti fiskali, 
mistennija jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 934
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) spjegazzjoni ta' kif il-pjan u l-
miżuri inklużi fil-pjan mistennija 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għall-kamp 
ta' applikazzjoni stabbilit fl-Artikolu 3 u 
għall-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4;

Or. en

Emenda 935
José Gusmão
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tal-objettivi stabbiliti 
fl-Artikoli 3 u 4 mistennija jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet annwali speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-miżuri kkunsidrati bħala 
allinjati mar-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż, li għandhom jiġu 
prijoritizzati;

Or. en

Emenda 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) f'każ li Stat Membru qed 
jesperjenza żbilanċi jew żbilanċi eċċessivi 
kif konkluż mill-Kummissjoni wara 
reviżjoni fil-fond, spjegazzjoni tal-mod kif 
ir-rakkomandazzjonijiet li jsiru skont l-
Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 
Nru 1176/2011 għandhom jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) spjegazzjoni dwar kif il-pjanijiet 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tas-Suq 
Uniku;

Or. en

Emenda 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir u r-reżiljenza 
ekonomika, baġitarja u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali; din l-ispjegazzjoni għandha 
tinkludi impenn vinkolanti tal-Istat 
Membru kkonċernat li jżid il-
kontribuzzjoni tiegħu għall-baġit tal-UE 
fil-QFP li jmiss pro rata taż-żieda stmata 
tiegħu fil-PDG bħala riżultat tal-
implimentazzjoni tal-pjan;

Or. en

Emenda 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-benessri u l-kwalità tal-ħajja taċ-
ċittadini tiegħu, il-potenzjal ta' tkabbir, il-
ħolqien tal-impjiegi, il-progress soċjali u r-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, jikkontribwixxi 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
inaqqas l-inugwaljanzi, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali; 

Or. en

Emenda 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-
kontribut tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni 
u l-konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan 
jikkontribwixxi għall-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4;

Or. en

Emenda 944
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali; u biex jinkisbu pożizzjonijiet 
baġitarji sodi fuq terminu medju li 
jiżguraw is-sostenibbiltà tal-finanzi 
pubbliċi jew progress rapidu lejn tali 
sostenibbiltà;

Or. en

Emenda 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
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impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, jippromwovi 
l-funzjonament tajjeb tas-suq intern, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, 
jippromwovi l-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u 
l-kontribut tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni 
u l-konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
l-iżvilupp aċċellerat ta' attivitajiet 
kompatibbli mal-Ftehim ta' Pariġi dwar 
il-klima u t-tnaqqis ta' attivitajiet li 
mhumiex kompatibbli, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir u l-kompetittività 
fit-tul, il-ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, jippromwovi l-iżvilupp ta' 
infrastrutturi transfruntiera tat-trasport, 
itaffi l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, 
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territorjali; u l-kontribut tiegħu biex jissaħħu l-
koeżjoni u l-konverġenza ekonomiċi, 
soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni tal-valur miżjud 
Ewropew tal-miżuri previsti, u b'mod 
partikolari ta' kif il-pjan isaħħaħ il-
potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, b'mod 
partikolari għall-SMEs, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-kompetittività fit-
tul, il-ħolqien tal-impjiegi sostenibbli u r-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi filwaqt li 
jiżgura li ħadd ma jitħalla jibqa' lura, u l-
kontribut tiegħu biex jissaħħu l-
produttività ekonomika u l-koeżjoni u l-
konverġenza soċjali u territorjali;

Or. en
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Emenda 950
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi fir-reġjuni u 
t-territorji bl-ogħla rata ta' qgħad fl-Istati 
Membri, u l-kontribut tiegħu biex jissaħħu 
l-koeżjoni u l-konverġenza ekonomiċi, 
soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 951
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
l-awtonomija strateġika tal-Unjoni, il-
kompetittività, il-potenzjal ta' tkabbir, 
b'mod partikolari għall-SMEs, il-ħolqien 
tal-impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-
kontribut tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u 
l-konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. fr

Emenda 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni, appoġġjata minn 
studji ekonomiċi xjentifiċi, ta' kif il-pjan 
isaħħaħ il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien 
tal-impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-
kontribut tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u 
l-konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 953
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir reattiv għal 
kwistjonijiet ta' ġeneru, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Or. en

Emenda 954
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir ekoloġiku, il-ħolqien 
tal-impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-
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tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

kontribut tiegħu għat-tranżizzjoni 
sostenibbli u biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, inaqqas id-
diskrepanza fl-infrastruttura, itaffi l-
impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-
kontribut tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u 
l-konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-
kontribut tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni 
u l-konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif tal-anqas 50 % 
tal-ammont mitlub għall-pjan huwa 
mistenni li jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-objettivi tat-tibdil fil-
klima u tal-ambjent;

Or. en

Emenda 957
José Gusmão
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-
kontribut tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u 
l-konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan 
jikkontribwixxi biex jindirizza l-objettivi 
msemmija hawn fuq, u b'hekk itaffi l-
impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-
kontribut tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u 
l-konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, b'mod 
partikolari għall-SMEs, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir u l-kompetittività 
fit-tul, il-ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
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ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi, u l-kontribut tiegħu biex 
jissaħħu l-koeżjoni u l-konverġenza 
ekonomiċi, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi reattivi għal kwistjonijiet ta' 
ġeneru u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. en

Emenda 961
Erik Bergkvist

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Or. en
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Emenda 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika, 
territorjali u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku, 
soċjali u demografiku tal-kriżi, u l-
kontribut tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u 
l-konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali.

Or. en

Emenda 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika, soċjali 
u demografika tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi, u l-kontribut tiegħu biex 
jissaħħu l-koeżjoni u l-konverġenza 
ekonomiċi, soċjali u territorjali;

Or. en

Emenda 964
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) spjegazzjoni ta' kif il-pjan għandu 
l-għan li jnaqqas id-diverġenzi fil-livelli 
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ta' żvilupp bejn id-diversi reġjuni u r-
ritard ta' dawk ir-reġjuni li huma inqas 
favoriti, u kif għandhom jingħataw riżorsi 
u attenzjoni partikolari liż-żoni rurali, liż-
żoni li jkunu għaddejjin minn tranżizzjoni 
industrijali u lir-reġjuni li jbatu minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi 
u permanenti;

Or. fr

Emenda 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija jindirizzaw nuqqasijiet 
fir-rigward tal-valuri minquxa fl-
Artikolu 2 tat-TUE;

Or. en

Emenda 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija jappoġġjaw b'mod effettiv 
u mingħajr distinzjoni organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili mingħajr skop ta' qligħ u 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 
qligħ, midja indipendenti, 
muniċipalitajiet, reġjuni jew awtoritajiet 
subnazzjonali oħra fl-Istat Membru;

Or. en

Emenda 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

imħassar

Or. en

Emenda 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni ekoloġika billi jrawmu l-
objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni, 
u b'mod partikolari jekk tal-anqas 40 % 
tal-kost totali stmat tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza kollha jkun allokat 
għal attivitajiet li jikkontribwixxu b'mod 
sostanzjali għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima jew l-adattament għalih skont l-
Artikoli 10 u 11 tar-Regolament 
(UE) 2020/852 u tal-anqas 10 % tal-kost 
totali stmat tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza kollha għandu jiġi allokat għal 
attivitajiet li jikkontribwixxu b'mod 
sostanzjali għal kwalunkwe objettiv 
ambjentali ieħor skont dak ir-Regolament 
u dimostrazzjoni li r-riformi u l-
investimenti previsti inklużi fil-pjan 
jikkonformaw mal-priniċipju ta' "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti". Bil-għan li 
tiġi mmonitorjata l-konformità mal-
ġustifikazzjoni dwar il-miri tal-
allokazzjoni msemmija f'dan il-paragrafu 
kif ukoll mal-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara", il-pjanijiet għandu jkun fihom 
lista dettaljata ta' attivitajiet ekonomiċi li 
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mistennija li jiġu appoġġjati mill-Faċilità.
Or. en

Emenda 969
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom, inkluża 
spjegazzjoni dwar;

(i) il-konsistenza tagħhom mal-objettiv 
tal-UE li tinkiseb in-newtralità klimatika 
u miri intermedji kif stabbiliti fl-
Artikolu 2 tar-Regolament… [il-Liġi 
Ewropea dwar il-Klima];
(ii) il-kontribut tagħhom għall-kisba tal-
objettivi u miri nazzjonali u tal-UE kif 
previst fir-Regolament 2018/1999 (il-Liġi 
Ewropea dwar il-Klima);
(iii) l-użu ppjanat tagħhom għall-
implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali 
integrat dwar l-enerġija u l-klima u r-
rakkomadazzjonijiet tal-Kummissjoni 
dwar il-pjan nazzjonali integrat dwar l-
enerġija u l-klima;
(iv) il-kontribut tagħhom f'aġġornament 
tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-
enerġija u l-klima msemmi fl-Artikolu 14 
tar-Regolament 2018/1999 biex tiżdied l-
ambizzjoni tiegħu;

Or. en

Emenda 970
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għall-kisba tal-
miri stabbiliti fil-Ftehim ta' Pariġi, kif 
ukoll l-indirizzar tal-objettivi tal-SDGs 
tan-NU u l-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, inkluż kif il-pjan itejjeb 
il-prestazzjoni bbażata fuq il-pajjiżi skont 
it-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali;

Or. en

Emenda 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom b'mod 
partikolari l-ħtieġa li tiġi żgurata 
tranżizzjoni ġusta għal ħaddiema 
affettwati minn dawn it-tranżizzjonijiet u 
l-parteċipazzjoni tagħhom f'din it-
tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 972
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni ekoloġika jew għall-isfidi li 
jirriżultaw minnha, inkluża spjegazzjoni 
tal-aderenza mal-prinċipju ta' "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" imsemmi fir-
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Regolament (UE) Nru 2020/852;
Or. en

Emenda 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

(c) 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 fil-livell nazzjonali kif ukoll 
reġjonali ġew ikkonsultati b'mod 
sostanzjali;

Or. en

Emenda 974
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, kif 
ukoll għat-tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
kura reżiljenti, jew jindirizzaw l-isfidi li 
jirriżultaw minnhom;

Or. en

Emenda 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

(c) fejn xieraq, spjegazzjoni ta' kif il-
miżuri fil-pjan mistennija jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali 
jew għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

Or. en

Emenda 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi, tal-kura u 
diġitali jew għall-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

Or. en

Emenda 977
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) pjan nazzjonali għall-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri għall-irkupru, f'konformità 
mal-objettivi deskritti fl-Istrateġija dwar l-
Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, biex jiġi 
indirizzat b'mod effettiv l-impatt negattiv 
tal-kriżi fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
b'mod partikolari billi jiġi żgurat il-
ħolqien tal-impjiegi għan-nisa, it-tnaqqis 
tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-
nisa u l-aċċess għall-kreditu għall-
imprendituri nisa, inklużi miżuri biex jiġu 
pprevenuti u miġġielda l-vjolenza 
domestika u abbażi tal-ġeneru u l-fastidju 
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sesswali; il-pjan nazzjonali għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri għandu jiġi 
żviluppat u implimentat f'koordinazzjonni 
mal-korpi nazzjonali rilevanti tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u 
f'konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tad-drittijiet tan-nisa u l-esperti tal-
ibbaġitjar skont il-ġeneru;

Or. en

Emenda 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jaderixxi mal-
allokazzjoni minima stabbilita fl-
Artikolu 14(1) għall-oqsma prijoritarji 
Ewropej elenkati fl-Artikolu 3, b'mod 
partikolari: 37 % tal-ammont allokat 
għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi 
għall-kisba l-aktar reċenti tal-Unjoni 
dwar il-klima għall-2030 u l-konformità 
mal-objettiv tal-UE li tinkiseb in-
newtralità klimatika sal-2050; tal-anqas 
20 % tal-ammont tal-pjan huwa allokat 
għall-qasam ta' prijorità Ewropew 
diġitali; u tal-anqas 20 % tal-ammont tal-
pjan huwa allokat għall-qasam ta' 
prijorità Ewropew Next Generation EU;

Or. en

Emenda 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan huma mistennija jikkontribwixxu 
għall-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; b'hekk, l-Istati Membri 
jenħtieġ li, kull fejn possibbli, jiddivulgaw 
l-impatt klimatiku, ambjentali u soċjali 
għall-miżuri fil-pjan;

Or. en

Emenda 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan huma mistennija jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjoni lejn soċjetà u ekonomija 
diġitali miftuħa u aċċessibbli, kif ukoll 
spjegazzjoni ta' kif il-miżuri jirrispettaw 
il-prinċipji tal-interoperabbiltà, l-
effiċjenza enerġetika, il-protezzjoni tad-
data, il-promozzjoni tal-ugwaljanza 
diġitali, l-aċċessibbiltà diġitali, 
soluzzjonijiet ta' software miftuħ u 
hardware miftuħ u data personali;

Or. en

Emenda 981
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan huma mistennija jikkontribwixxu 
għall-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; b'hekk, l-Istati Membri 
jenħtieġ li jiddivulgaw l-impatt klimatiku, 
ambjentali u soċjali għall-miżuri fil-pjan; 

Or. en

Emenda 982
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni dettaljata ta' kif il-
miżuri jikkontribwixxu għall-kisba tal-
objettivi klimatiċi u ambjentali tal-UE, 
b'mod partikolari t-tranżizzjoni lejn il-
kisba tal-miri tal-Unjoni dwar il-klima 
għall-2030 u l-konformità mal-objettiv 
tal-UE li tinkiseb in-newtralità klimatika 
tal-2050 f'konformità mar-
Regolament XXXX/XX (il-Liġi Ewropea 
dwar il-Klima) inkluża informazzjoni 
dwar kif:

Or. en

Emenda 983
Piernicola Pedicini

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni diġitali jew għall-isfidi li 
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jirriżultaw minnha, inkluż, fejn 
applikabbli, spjegazzjoni tal-miżuri ta' 
mitigazzjoni proporzjonati biex jiġu 
indirizzati r-riskji għas-saħħa relatati 
mal-introduzzjoni tal-ġenerazzjoni l-ġdida 
ta' teknoloġiji diġitali, bħall-5G;

Or. en

Emenda 984
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija jikkontribwixxu b'mod 
effettiv għall-objettivi tal-politiki tal-
Unjoni, għall-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, għall-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
għall-Ftehim ta' Pariġi u għat-tisħiħ u l-
approfondiment tas-suq uniku;

Or. fr

Emenda 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) pjan nazzjonali għall-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri għall-irkupru biex jiġu 
indirizzati b'mod effettiv kwistjonijiet ta' 
ġeneru li joħorġu fil-kriżi, jiġi żgurat 
impjieg sensittiv għall-ġeneru u 
ugwaljanza tal-aċċess għall-kreditu, 
inklużi miżuri biex tiġi pprevenuta u 
miġġielda l-vjolenza domestika u abbażi 
tal-ġeneru;

Or. en
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Emenda 986
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Se tiġi pprovduta spjegazzjoni 
dwar il-miżuri meħuda biex ikun żgurat li 
l-implimentazzjoni tas-70 % li jifdal tal-
ammont mitlub ma tagħmilx ħsara lill-
azzjoni klimatika u tal-bijodiversità, u lis-
sostenibbiltà ambjentali;

Or. en

Emenda 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan qed jirrispettaw il-prinċipju ta' "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" f'konformita 
mar-Regolament (UE) 2019/2088; 

Or. en

Emenda 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija jikkontribwixxu għat-
tisħiħ tal-awtonomija strateġika tal-
Unjoni;

Or. en
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Emenda 989
Linea Søgaard-Lidell

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-NU;

Or. en

Emenda 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) valutazzjoni tal-impatt fir-rigward 
tal-ġeneru tal-pjan, u pjan nazzjonali 
għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
f'konformità mal-objettivi deskritti fl-
Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri, biex jiġi indirizzat b'mod effettiv l-
impatt negattiv tal-kriżi fuq l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri, b'mod partikolari billi jiġi 
żgurat il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità 
għolja għan-nisa, it-tnaqqis tad-differenza 
bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u l-aċċess 
għal kreditu minn imprendituri nisa, u 
permezz ta' miżuri biex jiġu pprevenuti u 
miġġielda l-vjolenza domestika u abbażi 
tal-ġeneru u l-fastidju sesswali;

Or. en

Emenda 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni dettaljata ta' kif il-
miżuri huma mistennija jiżguraw li jiġi 
mħares il-prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" u li tal-anqas 40 % tal-
ammont mitlub għall-pjan għall-irkupru 
u reżiljenza jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u tal-
bijodiversità u l-objettivi dwar is-
sostenibbiltà ambjentali abbażi tal-
metodoloġija pprovduta mill-Kummissjoni 
f'konformità mal-Artikolu 14(1);

Or. en

Emenda 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) għal kull miżura fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, spjegazzjoni ta' kif 
l-Istat Membru applika l-linji gwida tal-
valutazzjoni tal-klima u l-bijodiversità u 
vverifika li kull miżura fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza ma tikkawżax ħsara 
lil kwalunkwe objettiv ambjentali elenkat 
fir-Regolament (UE) 2020/852 
f'konformità mal-Artikolu 17 tal-istess 
Regolament;

Or. en

Emenda 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan huma mistennija jikkontribwixxu 
għall-implimentazzjoni tal-impenji tal-
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Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, b'mod 
partikolari l-Ftehim ta' Pariġi u l-miri l-
ġodda tal-Unjoni dwar il-klima u l-
enerġija għall-2030, l-SDGs tan-NU, l-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali;

Or. en

Emenda 994
Agnès Evren

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni ta' kif l-investimenti 
mwettqa fil-qafas tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jiżguraw prosperità fit-tul tal-
Unjoni billi jippermettu ħlas lura rapidu 
tas-self meħud, sabiex kemm jista' jkun 
jiġi evitat li jinħoloq piż fuq il-
ġenerazzjonijiet futuri;

Or. fr

Emenda 995
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija 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-ġeneru jew għall-isfidi li 
jirriżultaw minnhom;

Or. en
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Emenda 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-NU u għall-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

Or. en

Emenda 997
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri tal-
pjan jirrispettaw il-prinċipji ta' 
governanza tajba u kif il-fondi huma 
salvagwardjati kontra l-possibbilta ta' 
korruzzjoni u użu illeġittimu;

Or. en

Emenda 998
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-miżuri se jikkontribwixxu għall-
kisba tal-mira tal-integrazzjoni tat-tibdil 
fil-klima ta' 37 % f'kull Pjan għall-
Ikrupru u r-Reżiljenza;

Or. en
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Emenda 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) spjegazzjoni dettaljata ta' kif il-
miżuri mistennija jiżguraw li tal-anqas 
30 % tal-ammont mitlub għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u li 
l-ebda riforma u investiment appoġġjati 
mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
ma jikkontradixxu l-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

Or. en

Emenda 1000
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) spjegazzjoni dettaljata ta' kif il-
miżuri jikkontribwixxu għall-kisba tal-
objettivi klimatiċi u ambjentali tal-UE, 
b'mod partikolari t-tranżizzjoni lejn il-
kisba tal-miri tal-Unjoni dwar il-klima 
għall-2030 u l-konformità mal-objettiv 
tal-UE li tinkiseb in-newtralità klimatika 
tal-2050 f'konformità mar-
Regolament XXXX/XX (il-Liġi Ewropea 
dwar il-Klima) inkluża informazzjoni 
dwar kif:

Or. en

Emenda 1001
Aurore Lalucq

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) spjegazzjoni dettaljata ta' kif il-
miżuri mistennija jiżguraw li tal-anqas 
40 % tal-ammont mitlub għall-pjan għall-
irkupru u reżiljenza jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u 
10 % għall-azzjonijiet tal-bijodiversità u l-
objettivi dwar is-sostenibbiltà ambjentali 
abbażi tal-metodoloġija pprovduta mill-
Kummissjoni f'konformità mal-
Artikolu 14(1);

Or. en

Emenda 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan huma mistennija jikkontribwixxu 
għall-objettivi klimatiċi u ambjentali tal-
UE, b'mod partikolari l-kisba tal-miri 
aġġornati tal-Unjoni dwar il-klima għall-
2030 u l-objettiv li tinkiseb in-newtralità 
klimatika sal-2050;

Or. en

Emenda 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri tal-
pjan jirrispettaw il-prinċipji ta' 
governanza tajba u kif il-fondi huma 



PE657.420v01-00 260/285 AM\1213689MT.docx

MT

salvagwardjati kontra l-possibbilta ta' 
korruzzjoni u użu illeġittimu;

Or. en

Emenda 1004
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) il-miżuri se jikkontribwixxu għall-
kisba tal-mira orizzontali ta' 10 % tal-
infiq fuq il-bijodiversità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti l-għadd doppju, billi l-ilħuq tal-mira tal-bijodiversità jista' jiġi 
ffaċilitat permezz ta' nefqa relatata mal-klima.

Emenda 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) sommarju tal-konsultazzjonijiet 
mal-partijiet ikkonċernati, kif imsemmi fl-
Artikolu 14(5);

Or. en

Emenda 1006
Sirpa Pietikäinen
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) valutazzjoni tal-impatt fir-rigward 
tal-ġeneru li għandha tgħarraf il-miżuri 
inklużi fil-pjan;

Or. en

Emenda 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) spjegazzjoni dettaljata ta' kif il-
miżuri mistennija jiżguraw li tal-anqas 
37 % tal-ammont mitlub għall-pjan għall-
irkupru u reżiljenza jikkontribwixxi għall-
objettivi tal-integrazzjoni tat-tibdil fil-
klima abbażi tal-metodoloġija pprovduta 
mill-Kummissjoni f'konformità mal-
Artikolu 14(2a) u dimostrazzjoni ta' kif 
dawn inaqqsu b'mod sinifikanti d-
diskrepanza fl-investiment nazzjonali 
favur il-klima;

Or. en

Emenda 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) ġustifikazzjoni tan-nuqqas ta' 
kunflitt ta' interess fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-UE għall-
miżuri ta' investiment pubbliku kollha li 
jinsabu fil-pjan;

Or. en
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Emenda 1009
Martin Hojsík

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) il-miżuri jirrispettaw il-prinċipju 
ta' "la tagħmilx ħsara sinifikanti" abbażi 
tal-linji gwida pprovduti mill-
Kummissjoni f'konformita mal-
Artikolu 3;

Or. en

Emenda 1010
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) il-miżuri se jikkontribwixxu għall-
kisba tal-mira tal-integrazzjoni tat-tibdil 
fl-klima ta' 40 % f'kull Pjan għall-
Ikrupru u r-Reżiljenza;

Or. en

Emenda 1011
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ce (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ce) il-miżuri se jikkontribwixxu għall-
kisba tal-mira ta' 10 % tal-infiq fuq il-
bijodiversità;

Or. en

Emenda 1012
Sirpa Pietikäinen
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cf (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cf) il-miżuri jirrispettaw il-prinċipju 
ta' "La Tagħmilx Ħsara Sinifikanti" 
abbażi tal-linji gwida pprovduti mill-
Kummissjoni f'konformita mal-
Artikolu 3;

Or. en

Emenda 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' erba' snin, u tal-investimenti 
tul perjodu massimu ta' seba' snin;

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' seba' snin; l-istadji importanti 
u l-miri magħżula għandhom jippermettu 
l-implimentazzjoni ta' investimenti 
infrastrutturali li, minħabba d-daqs u l-
kumplessità inerenti tagħhom, jistgħu 
jirrikjedu perjodi ta' eżekuzzjoni itwal;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-istadji importanti u l-miri rilevanti ma għandhiex tfixkel jew tiskoraġġixxi l-
inklużjoni fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza ta' investimenti infrastrutturali li, 
minħabba d-daqs u l-kumplessità inerenti tagħhom, jistgħu jirrikjedu perjodi ta' eżekuzzjoni 
itwal.

Emenda 1014
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' erba' snin, u tal-investimenti 
tul perjodu massimu ta' seba' snin;

(d) l-istadji importanti bbażati fuq ix-
xjenza u marbuta biż-żmien previsti, il-
miri u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' erba' snin, u tal-investimenti 
tul perjodu massimu ta' seba' snin;

Or. en

Emenda 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' erba' snin, u tal-investimenti 
tul perjodu massimu ta' seba' snin;

(d) l-istadji importanti ċari previsti, il-
miri u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi li jsaħħu t-
tkabbir tul perjodu massimu ta' erba' snin, 
u tal-investimenti tul perjodu massimu ta' 
seba' snin;

Or. en

Emenda 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' erba' snin, u tal-investimenti 
tul perjodu massimu ta' seba' snin;

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul il-perjodu 
sal-31 ta' Diċembru 2024, u tal-
investimenti tul il-perjodu sal-
31 ta' Diċembru 2027;

Or. en

Emenda 1017
Markus Ferber
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' erba' snin, u tal-investimenti 
tul perjodu massimu ta' seba' snin;

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' sentejn, u tal-investimenti tul 
perjodu massimu ta' seba' snin;

Or. en

Emenda 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' erba' snin, u tal-investimenti 
tul perjodu massimu ta' seba' snin;

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' ħames snin, u tal-investimenti 
tul perjodu massimu ta' disa' snin;

Or. en

Emenda 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-proġetti ta' investiment previsti, u 
l-perjodu ta' investiment relatat;

(e) il-proġetti ta' investiment previsti, 
il-perjodu ta' investiment relatat, u r-
referenzi għall-involviment ta' sħab 
privati, fejn rilevanti;

Or. en

Emenda 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-proġetti ta' investiment previsti, u 
l-perjodu ta' investiment relatat;

(e) il-proġetti ta' investiment previsti, u 
l-perjodu ta' investiment relatat, kif ukoll 
il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni msemmi 
fl-Artikolu 23;

Or. en

Emenda 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-proġetti ta' investiment previsti, u 
l-perjodu ta' investiment relatat;

(e) il-proġetti ta' investiment 
sostenibbli previsti, u l-perjodu ta' 
investiment relatat;

Or. en

Emenda 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-kost totali stmat tar-riformi u l-
investimenti koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
proporzjonata għall-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u fuq l-impjiegi;

(f) il-kost totali stmat tar-riformi li 
jsaħħu t-tkabbir u l-investimenti 
sostenibbli koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni ċara u kif din hija 
f'konformità mal-prinċipju tal-
kosteffikaċja u proporzjonata għall-impatt 
mistenni fuq l-ekonomija u fuq l-impjiegi;

Or. en

Emenda 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-kost totali stmat tar-riformi u l-
investimenti koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
proporzjonata għall-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u fuq l-impjiegi;

(f) il-kost totali stmat tar-riformi li 
jsaħħu t-tkabbir u l-investimenti 
sostenibbli koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni ċara u kif din hija 
f'konformità mal-prinċipju tal-
kosteffikaċja u proporzjonata għall-impatt 
mistenni fuq l-ekonomija u fuq l-impjiegi;

Or. en

Emenda 1024
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-kost totali stmat tar-riformi u l-
investimenti koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
proporzjonata għall-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u fuq l-impjiegi;

(f) il-kost totali stmat tar-riformi u l-
investimenti koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
proporzjonata għall-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u fuq l-impjiegi, u l-kost ta' 
nuqqas ta' azzjoni f'termini ta' 
tranżizzjoni ambjentali u klimatika;

Or. en

Emenda 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-kost totali stmat tar-riformi u l- (f) il-kost totali stmat tar-riformi u l-
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investimenti koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
proporzjonata għall-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u fuq l-impjiegi;

investimenti koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
proporzjonata għall-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u fuq l-impjiegi, inkluża l-
probabbiltà li jfallu–, ivvalutata b'mod 
indipendenti;

Or. en

Emenda 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-kost totali stmat tar-riformi u l-
investimenti koperti mill-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ 
ukoll "il-kost totali stmat tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
proporzjonata għall-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u fuq l-impjiegi;

(f) il-kost totali stmat tal-miżuri ta' 
riforma u ta' investiment li jinsabu fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
(imsejjaħ ukoll "il-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza") appoġġat 
minn ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
konformi mal-prinċipju tal-kosteffiċjenza 
u proporzjonata għall-impatt soċjali u 
ekonomiku mistenni tagħha;

Or. en

Emenda 1027
Johan Van Overtveldt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-kost totali stmat tar-riformi u l-
investimenti koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
proporzjonata għall-impatt mistenni fuq l-

(f) il-kost totali stmat tar-riformi u l-
investimenti koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni xierqa li l-impatt mistenni 
fuq l-ekonomija u fuq l-impjiegi ma jistax 
jintlaħaq minn mezzi oħra aktar 
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ekonomija u fuq l-impjiegi; kosteffiċjenti;
Or. en

Emenda 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) is-sehem tal-kost totali stmat tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza msemmi 
fil-punt (f) allokat għal attivitajiet 
ekonomiċi sostenibbli kif definiti skont ir-
Regolament (UE) 2020/852, differenzjat 
skont l-objettiv ambjentali;

Or. en

Emenda 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) ġustifikazzjoni ta' kif il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza jissodisfa r-rekwiżiti 
ta' allokazzjoni minima stabbiliti fl-
Artikolu 4a;

Or. en

Emenda 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk ikun rilevanti, informazzjoni 
dwar finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew 

(g) informazzjoni dwar finanzjament 
tal-Unjoni eżistenti jew ippjanat u r-rabta 
ma' riformi preċedenti jew ippjanati fil-
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ippjanat; qafas tal-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi Strutturali jew l-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku;

Or. en

Emenda 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) spjegazzjoni ta' kif ir-riformi u l-
investimenti ppjanati jindirizzaw l-isfidi 
għal amministrazzjoni pubblika tajba u 
effettiva u d-diskrepanzi fil-kapaċità 
permezz tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet;

Or. en

Emenda 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-miżuri ta' akkumpanjament li 
jistgħu jkunu meħtieġa;

(h) il-miżuri ta' akkumpanjament li 
jistgħu jkunu meħtieġa b'mod partikolari 
biex jittaffew l-impatti ambjentali, 
ekonomiċi u soċjali negattivi identifikati u 
l-kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali; 

Or. en

Emenda 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-miżuri ta' akkumpanjament li (h) il-miżuri ta' akkumpanjament li 
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jistgħu jkunu meħtieġa; jistgħu jkunu meħtieġa, fost kwistjonijiet 
oħra t-tnaqqis tal-burokraziji nazzjonali u 
ż-żieda fis-sħubijiet pubbliċi-privati;

Or. en

Emenda 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-miżuri ta' akkumpanjament li 
jistgħu jkunu meħtieġa;

(h) il-miżuri ta' akkumpanjament li 
jistgħu jkunu meħtieġa inkluża skeda ta' 
żmien tal-azzjonijiet ta' politika ta' 
akkumpanjament kollha;

Or. en

Emenda 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) sommarju tal-konsultazzjonijiet li 
jkunu saru mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjeta ċivili u 
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra għat-
tħejjija tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza u kif ikunu tqiesu l-inputs tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab 
soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjeta 
ċivili u partijiet ikkonċernati rilevanti 
oħra u, jekk il-partijiet ikkonċernati 
jixtiequ dan, l-opinjonijiet tagħhom jiġu 
mehmuża mal-Pjanijiet Nazzjonali ta' 
Riforma jew, fejn xieraq, mal-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza u 
d-dettalji, inklużi l-istadji importanti u l-
miri rilevanti, tal-konsultazzjonijiet u d-
djalogi ppjanati fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
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r-reżiljenza;
Or. en

Emenda 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) informazzjoni dwar kif il-
muniċipalitajiet, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
inklużi l-organizzazzjoni taż-żgħażagħ, 
ġew ikkonsultati, kif tkun tqieset l-
opinjoni tagħhom, u jekk l-atturi 
kkonsultati jixtiequ dan, provvediment tal-
kontribut bil-miktub tagħhom;

Or. en

Emenda 1037
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) sommarju tas-seduti ta' smigħ li 
jkunu saru mal-awtoritajiet lokali, is-sħab 
soċjali u r-rappreżentanti ta' movimenti 
soċjali fl-elaborazzjoni tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza;

Or. en

Emenda 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) ġustifikazzjoni ta' kif l-impenji ta' 
riforma jirrappreżentaw pakkett ta' 
riforma komprensiv;

Or. en

Emenda 1039
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-arranġamenti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri 
kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri proposti, u l-indikaturi relatati;

(j) l-arranġamenti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri 
kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri marbuta biż-żmien u bbażati fuq ix-
xjenza proposti, u l-indikaturi ta' 
sostenibbiltà, biex jitkejjel il-progress lejn 
l-objettivi ambjentali u f'konformita mat-
Tassonomija tal-UE;

Or. en

Emenda 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-arranġamenti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri 
kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri proposti, u l-indikaturi relatati;

(j) l-arranġamenti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri 
kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri kwalitattivi u kwantitattivi proposti, u 
l-indikaturi relatati, inkluż kif il-pjan 
itejjeb il-prestazzjoni bbażata fuq il-pajjiżi 
skont it-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali; 

Or. en
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Emenda 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-arranġamenti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri 
kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri proposti, u l-indikaturi relatati;

(j) l-arranġamenti għall-monitoraġġ u 
l-implimentazzjoni effettivi tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri 
kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri proposti, u l-indikaturi relatati;

Or. en

Emenda 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-arranġamenti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri 
kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri proposti, u l-indikaturi relatati;

(j) l-arranġamenti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri 
kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri ċari proposti, u l-indikaturi relatati;

Or. en

Emenda 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) l-arranġamenti meħuda mill-Istat 
Membru sabiex jiġu protetti l-interessi 
finanzjarji tal-UE, inklużi l-miżuri għall-
prevenzjoni, l-identifikazzjoni, il-
korrezzjoni u l-investigazzjoni ta' 
irregolaritajiet u frodi, l-irkupru ta' fondi 
mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b'mod 
mhux korrett u fejn xieraq, l-impożizzjoni 
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ta' sanzjonijiet. L-Istati Membri 
għandhom jagħmlu użu minn għodod tal-
IT imqiegħda għad-dispożizzjoni tagħhom 
mill-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 1044
Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) jekk ikun xieraq, it-talba għal 
appoġġ ta' self u l-istadji importanti 
addizzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 
12(2) u (3) u l-elementi tagħhom; u

(k) jekk ikun xieraq, it-talba għal 
appoġġ ta' self u fejn applikabbli, l-istadji 
importanti rilevanti kif imsemmija fl-
Artikolu 12(2), (3) u (3a) u l-elementi 
tagħhom; u

Or. en

Emenda 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) jekk ikun xieraq, it-talba għal 
appoġġ ta' self u l-istadji importanti 
addizzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 
12(2) u (3) u l-elementi tagħhom; u

(k) jekk ikun xieraq, it-talba għal 
appoġġ ta' self u l-istadji importanti ċari 
addizzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 
12(2) u (3) u l-elementi tagħhom; kif ukoll

Or. en

Emenda 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ka (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) spjegazzjoni tal-pjanijiet, is-sistemi 
u l-miżuri konkreti tal-Istati Membri 
għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-
korrezzjoni ta' kunflitti ta' interess, 
korruzzjoni u frodi meta jintużaw il-fondi 
kif derivat minn din il-Faċilità, inkluż 
dawk li għandhom l-għan li jevitaw il-
finanzjament doppju minn programmi 
oħra tal-UE;

Or. en

Emenda 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) informazzjoni dwar kif il-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza se 
jikkontribwixxi għal politiki fiskali sodi 
fuq terminu medju u fit-tul, b'mod 
partikolari jekk il-faċilità għall-irkupru u 
r-reżiljenza tħaddan komponent ta' 
għotja;

Or. en

Emenda 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) l-impenn ta' kooperazzjoni sħiħa 
mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 
Ewropew;

Or. en

Emenda 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt kb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kb) informazzjoni fir-rigward tal-
mistoqsija dwar jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza jiġġenerax valur miżjud 
Ewropew;

Or. en

Emenda 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt kb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kb) ġustifikazzjoni ta' kif il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza huwa mistenni 
jiġġenera valur miżjud Ewropew;

Or. en

Emenda 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt kc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kc) ġustifikazzjoni ta' kif il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza ma jissostitwixxix 
nefqa baġitarja nazzjonali rikorrenti;

Or. en

Emenda 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt kd (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(kd) ġustifikazzjoni ta' kif il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza huwa konsistenti 
mal-prinċipji tal-Istrateġija tal-UE dwar l-
Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025;

Or. en

Emenda 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Qabel ma jadottaw il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, l-Istati Membri 
għandhom, fejn rilevanti, jinvolvu lill-
parlamenti nazzjonali u reġjonali u 
jwettqu konsultazzjoni mal-partijiet 
ikkonċernati, inklużi s-sħab ekonomiċi u 
soċjali, ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, 
l-esperti, l-istituzzjonijiet ta' riċerka, l-
impjegaturi, it-trade unions, u l-
organizzazzjonijiet ibbażati fil-komunità, 
f'konformità mal-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) …/... [RDK ġdid].

Or. en

Emenda 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. assigurazzjoni li l-assistenza 
finanzjarja jenħtieġ li tiġi pprovduta biss 
lil intrapriżi li jirrispettaw il-ftehimiet 
kollettivi applikabbli u jżommu lura milli 
jagħmlu riakkwisti ta' ishma, iħallsu 
dividendi lil azzjonisti jew jiddistribwixxu 
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bonuses eċċessivi għal perjodu sal-
31 ta' Diċembru 2022 sabiex jiżguraw li l-
fondi jmorru eż. lejn iż-żamma tal-
impjiegi aktar milli lejn premjijiet għal 
azzjonisti;

Or. en

Emenda 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. sa mhux aktar tard mill-
15 ta' Ottubru, l-Istati Membri jistgħu 
jippreżentaw aġġornament tal-pjanijiet 
annwali għall-irkupru u r-reżiljenza 
tagħhom, flimkien mal-abbozz ta' baġit 
tas-sena sussegwenti.

Or. en

Emenda 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. l-intrapriżi benefiċjarji jenħtieġ li 
jiċċertifikaw li mhumiex involuti fi 
kwalunkwe arranġament fiskali 
rapportabbli skont id-Direttiva 2018/822 
fir-rigward ta' arranġamenti 
transfruntiera;

Or. en

Emenda 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex l-Istati Membri 
rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jitolbu appoġġ 
tekniku permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku skont ir-regolament tiegħu.

imħassar

Or. en

Emenda 1058
José Gusmão

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex l-Istati Membri 
rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jitolbu appoġġ 
tekniku permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku skont ir-regolament tiegħu.

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex l-Istati Membri 
rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-appoġġ 
tekniku għandu jirrispetta bis-sħiħ ir-
regoli u l-prattiki nazzjonali li 
jikkonċernaw in-negozjar kollettiv. Dan l-
appoġġ ma jistax jimmina r-rwol tas-sħab 
soċjali jew jhedded l-awtonomija tan-
negozjar kollettiv. L-Istati Membri jistgħu 
wkoll jitolbu appoġġ tekniku permezz tal-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku skont ir-
regolament tiegħu. L-informazzjoni 
rilevanti kollha għandha tiġi pprovduta 
mill-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Emenda 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex l-Istati Membri 
rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jitolbu appoġġ 
tekniku permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku skont ir-regolament tiegħu.

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex l-Istati Membri 
rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jitolbu appoġġ 
tekniku permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku skont ir-regolament tiegħu. L-
appoġġ tekniku jirrispetta bis-sħiħ ir-
regoli u l-prattiki nazzjonali li 
jikkonċernaw in-negozjar kollettiv. L-
attivitajiet ta' appoġġ tekniku ma jistgħux 
jimminaw ir-rwol tas-sħab soċjali jew 
jheddu l-awtonomija tan-negozjar 
kollettiv.

Or. en

Emenda 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex l-Istati Membri 
rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jitolbu appoġġ 
tekniku permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku skont ir-regolament tiegħu.

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex l-Istati Membri 
rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jitolbu appoġġ 
tekniku permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku skont ir-regolament tiegħu, 
mingħajr ma jimminaw ir-rwol tas-sħab 
soċjali u b'rispett sħiħ tar-regoli u l-
prattiki nazzjonali li jikkonċernaw in-
negozjar kollettiv.

Or. en
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Emenda 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex l-Istati Membri 
rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jitolbu appoġġ 
tekniku permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku skont ir-regolament tiegħu.

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex jiġu evitati piżijiet 
amministrattivi addizzjonali fuq l-Istati 
Membri u biex l-Istati Membri rikjedenti 
jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-esperjenza 
ta' Stati Membri oħra. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jitolbu appoġġ tekniku 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku 
skont ir-regolament tiegħu.

Or. en

Emenda 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex jiġu żgurati trasparenza u 
obbligu ta' rendikont akbar, il-kumitati 
kompetenti tal-Parlament Ewropew 
jistgħu jistiednu lir-rappreżentanti tal-
Istati Membri responsabbli għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza biex jidhru 
quddiem il-kumitati biex jippreżentaw il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni rilevanti disponibbli għall-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fl-istess 
ħin u b'termini ugwali. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel disponibbli permezz ta' 
pjattaforma online pubblika l-abbozz tal-
verżjonijiet u l-verżjonijiet finali tal-
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pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza, u kwalunkwe 
rakkomandazzjoni li tagħmel sabiex 
ittejjeb dawk il-pjanijiet qabel l-
approvazzjoni kif ukoll sommarju dettaljat 
tal-valutazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 16 u l-klassifikazzjonijiet 
dettaljati mogħtija lill-pjanijiet 
ippreżentati.

Or. en

Emenda 1063
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kull Stat Membru għandu 
jorganizza sħubija mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali kompetenti, is-soċjetà 
ċivili, is-sħab ambjentali, u l-korpi 
responsabbli għall-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, tad-drittijiet 
fundamentali, tad-drittijiet tal-persuni 
b'diżabilità, tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
u tan-nondiskriminazzjoni. L-Istat 
Membru għandu jinvolvi lil dawk is-sħab 
fit-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-Pjan għall-Irkupru u r-
Reżiljenza. L-organizzazzjoni u l-
implimentazzjoni tas-sħubija għandha ssir 
f'konformità mar-Regolament ta' Delega 
tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/2014.

Or. en

Emenda 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex jiġu żgurati trasparenza u 
obbligu ta' rendikont akbar, il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' 
jistieden lir-rappreżentanti tal-Istati 
Membri responsabbli għall-Pjanijiet 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza u, fejn ikun 
xieraq, lill-Istituzzjonijiet Fiskali 
Indipendenti biex jidhru quddiem il-
kumitat biex jippreżentaw il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza. Informazzjoni 
rilevanti għandha tingħata prijorità u 
għandha ssir disponibbli mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill simultanjament u b'termini 
ugwali.

Or. en

Emenda 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jitħejjew bl-
involviment xieraq tal-partijiet 
ikkonċernati, bħall-muniċipalitajiet, l-
awtoritajiet lokali u urbani (inklużi l-bliet 
kapitali nazzjonali u reġonali, u/jew l-
akbar 10 ibliet tal-Istat Membru 
partikolari), il-gvernijiet reġjonali, l-
NGOs u s-CSOs kif ukoll it-trade unions 
u r-rappreżentanti tas-settur ekonomiku, 
f'konformità mal-prinċipju tas-sħubija.

Or. en

Emenda 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jiżguraw il-prinċipju tas-sħubija fit-
tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, filwaqt li jibnu fuq l-approċċ 
ta' governanza f'diversi livelli u l-iżgurar 
tal-involviment tas-soċjetà ċivili u tas-
sħab soċjali.

Or. en


