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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.



PR\1201180MT.docx 3/141 PE648.526v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW...........5

NOTA SPJEGATTIVA ..........................................................................................................139



PE648.526v01-00 4/141 PR\1201180MT.docx

MT



PR\1201180MT.docx 5/141 PE648.526v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta' Programm ta' Appoġġ għal Riformi
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0391),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), l-Artikolu 175 u l-Artikolu 197(2) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C8-0239/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-
17 ta' Ottubru 20181;

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-6 ta' Diċembru 20182;

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji skont l-Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji (A9-0000/2020),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta 
tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

1 ĠU C 62, 15.2.2019, p. 121.
2 ĠU C 86, 7.3.2019, p. 335.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar l-istabbiliment ta' 
Programm ta' Appoġġ għal Riformi

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar l-istabbiliment ta' 
Programm ta' Appoġġ għal Riformi u 
Investimenti
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala parti mis-Semestru 
Ewropew, il-Parlament Ewropew 
iddefinixxa r-riformi soċjalment 
responsabbli bħala riformi bbażati fuq is-
solidarjetà, l-integrazzjoni, il-ġustizzja 
soċjali u distribuzzjoni ġusta tal-ġid, bil-
għan li jiġu żgurati l-ugwaljanza tal-
opportunitajiet u l-aċċess għalihom kif 
ukoll il-protezzjoni soċjali, biex jiġu 
protetti l-gruppi vulnerabbli u jitjiebu l-
livelli ta' għajxien taċ-ċittadini kollha, li 
huma prinċipji fundamentali tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Or. en

Emenda 3
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Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja 
wriet li l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. L-implimentazzjoni 
tar-riformi strutturali huma fost il-
prijoritajiet ta' politika tal-Unjoni 
minħabba li dawn ir-riformi huma maħsuba 
biex iqiegħdu l-irkupru fuq triq sostenibbli, 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir, isaħħu l-
kapaċità ta' aġġustament u jappoġġjaw il-
proċess ta' konverġenza. It-tkomplija tar-
riformi strutturali tista' tikkontribwixxi 
wkoll għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u 
soċjali, filwaqt li tagħti spinta lill-
produttività u l-investiment u toħloq 
kundizzjonijiet tajbin għal tkabbir 
sostenibbli u l-impjiegi fl-Unjoni.

(4) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja tal-
2008 wriet li l-iżvilupp ta' ekonomiji u 
sistemi finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija 
fuq strutturi ekonomiċi u soċjali 
b'saħħithom jgħin lill-Istati Membri 
jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti għax-
xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar 
malajr. Barra minn hekk, it-tifqigħa tal-
COVID-19 fl-2020 indikat b'mod ċar il-
bżonn ta' reazzjoni rapida u koerenti 
għax-xokkijiet esterni ewlenin bħall-
pandemiji li jeħtieġu li s-sistemi tas-
saħħa, is-servizzi pubbliċi essenzjali u s-
setturi kruċjali jkunu ppreparati kif ukoll 
l-eżistenza ta' ekonomiji reżiljenti, settur 
tar-riċerka u innovazzjoni żviluppat, swieq 
tax-xogħol effiċjenti u miżuri tal-
protezzjoni soċjali adegwati. L-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali 
huma fost il-prijoritajiet ta' politika tal-
Unjoni minħabba li dawn ir-riformi huma 
maħsuba biex iqiegħdu l-irkupru fuq triq 
sostenibbli, jisfruttaw il-potenzjal tat-
tkabbir, jadattaw ruħhom għall-iżvilupp 
teknoloġiku, isaħħu l-kapaċità ta' 
aġġustament u jappoġġjaw il-proċess ta' 
konverġenza ekonomika u soċjali 'l fuq. 
It-tkomplija tar-riformi strutturali jenħtieġ 
li tikkontribwixxi wkoll għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, 
filwaqt li tagħti spinta lill-produttività u l-
investiment u toħloq kundizzjonijiet 
ekonomiċi u soċjali tajbin għal tkabbir 
sostenibbli u l-impjiegi dinjitużi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-grad ta' implimentazzjoni tar-
riformi strutturali fl-Istati Membri għadu 
mhux biżżejjed madwar l-Unjoni. L-
esperjenza fl-implimentazzjoni tal-
mekkaniżmu ta' koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika taħt is-Semestru Ewropew turi 
li, b'mod ġenerali, l-implimentazzjoni tar-
riformi strutturali kienet kajmana u 
irregolari u li l-isforzi nazzjonali ta' riforma 
jenħtieġ li jiġu rinforzati u inċentivati.

(6) Il-grad ta' implimentazzjoni tar-
riformi strutturali fl-Istati Membri għadu 
mhux biżżejjed madwar l-Unjoni. L-
esperjenza fl-implimentazzjoni tal-
mekkaniżmu ta' koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika fl-ambitu tas-Semestru 
Ewropew turi li, b'mod ġenerali, l-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali 
kienet kajmana u irregolari u li l-isforzi 
nazzjonali ta' riforma jenħtieġ li jiġu 
rinforzati u inċentivati permezz ta' appoġġ 
favur il-politika ta' koeżjoni, fid-dawl tal-
fatt li diversi Stati Membri, 
partikolarment dawk li l-munita tagħhom 
mhijiex l-euro, isofru minn tkabbir 
potenzjali baxx, rati ta' qgħad għolja, 
disparitajiet soċjali dejjem akbar u riskju 
ta' aktar faqar.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Hemm bżonn ta' riformi strutturali 
soċjalment responsabbli, intelliġenti, 
sostenibbli u inklużivi li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 9 tat-TFUE, 
b'mod partikolari minn mindu l-Unjoni 
identifikat l-implimentazzjoni ta' tali 
riformi strutturali fost il-prijoritajiet ta' 
politika tagħha biex tqiegħed l-irkupru 
fuq perkors sostenibbli, tagħti spinta lill-
potenzjal ta' tkabbir ħalli ssaħħaħ il-
kapaċità ta' aġġustament, tagħti spinta lit-
tkabbir, toħloq l-impjiegi, tħeġġeġ l-
investimenti u tappoġġa l-proċess ta' 
konverġenza ekonomika u soċjali 'l fuq.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Strumenti u programmi oħra tal-
Unjoni wkoll jipprovdu kontribut 
sinifikanti biex jitjiebu l-kundizzjonijiet li 
jsejsu ċerti investimenti fl-Istati Membri, li 
jistgħu jwasslu għal dawn ir-riformi jew 
biex ikunu parti minnhom. B'mod 
partikolari, il-Fondi tal-Unjoni koperti bir-
Regolament (UE) Nru YYY/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] 
jorbtu l-investiment ma' kundizzjonijiet 
abilitanti (li qabel kienu magħrufa bħala 
kundizzjonalitajiet ex ante), jipprevedu 
mekkaniżmu ta' governanza 
makroekonomika u jistgħu jiffinanzjaw 
kostijiet ma' investimenti f'oqsma ta' 
politika rilevanti għall-politika ta' koeżjoni. 
Madankollu, bħalissa, l-ebda strument ma 
jipprevedi appoġġ finanzjarju dirett li 
jipprovdi inċentivi biex l-Istati Membri 
jimplimentaw riformi fl-oqsma kollha tal-
politika, b'reazzjoni għal sfidi identifikati 
fis-Semestru Ewropew. Barra minn hekk, 
bħalissa ma hemm l-ebda strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju u tekniku 
speċifiku u li huwa mmirat lejn Stati 
Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-
euro fl-isforzi tagħhom biex jimplimentaw 
riformi li huma rilevanti biex jingħaqdu 
fiż-żona tal-euro.

(8) Strumenti u programmi oħra tal-
Unjoni wkoll jipprovdu kontribut 
sinifikanti biex jitjiebu l-kundizzjonijiet li 
jsejsu ċerti investimenti fl-Istati Membri, li 
jistgħu jwasslu għal dawn ir-riformi jew 
biex ikunu parti minnhom. B'mod 
partikolari, il-Fondi tal-Unjoni koperti bir-
Regolament (UE) Nru YYY/XX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [CPR] 
jorbtu l-investiment ma' kundizzjonijiet 
abilitanti (li qabel kienu magħrufa bħala 
kundizzjonalitajiet ex ante), jipprevedu 
mekkaniżmu ta' governanza 
makroekonomika u jistgħu jiffinanzjaw 
kostijiet ma' investimenti f'oqsma ta' 
politika rilevanti għall-politika ta' koeżjoni. 
Madankollu, bħalissa, l-ebda strument ma 
jipprevedi appoġġ finanzjarju dirett biex l-
Istati Membri jimplimentaw riformi fl-
oqsma kollha tal-politika, b'reazzjoni għal 
sfidi identifikati fis-Semestru Ewropew, 
anki jekk l-Istati Membri li l-munita 
tagħhom mhijiex l-euro jistgħu 
jibbenefikaw b'mod partikolari minn 
appoġġ finanzjarju u tekniku speċifiku u 
mmirat fl-isforzi tagħhom biex 
jimplimentaw riformi li huma rilevanti biex 
jingħaqdu fiż-żona tal-euro.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-6 ta' Diċembru 201720, 
parti minn pakkett ta' inizjattivi biex l-
Unjoni Ekonomika u Monetarja ssir aktar 
profonda, ipproponiet li tinħoloq għodda ta' 
implimentazzjoni ta' riformi u faċilità ta' 
konverġenza bħala strumenti baġitarji 
ġodda. L-għan ta' dawn l-istrumenti kien li 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomiji 
nazzjonali u li jiġu sfruttati l-effetti 
konsegwenzjali pożittivi fl-Istati Membri 
kollha billi jintgħataw inċentivi għall-
implimentazzjoni ta' riformi strutturali li 
jikkontribwixxu għal dawk l-għanijiet u li 
huma essenzjali għall-istabbiltà tal-
Unjoni Ekonomika u Monetarja.

(9) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-6 ta' Diċembru 201720, 
parti minn pakkett ta' inizjattivi biex l-
Unjoni Ekonomika u Monetarja ssir aktar 
profonda, ipproponiet li tinħoloq għodda ta' 
implimentazzjoni ta' riformi u faċilità ta' 
konverġenza bħala strumenti baġitarji 
ġodda. L-għan ta' dawn l-istrumenti jkun 
dak li jingħata appoġġ lill-konverġenza u 
lill-kompetittività fi ħdan iż-żona tal-euro 
u appoġġ lill-konverġenza tal-Istati 
Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-
euro maż-żona tal-euro billi jingħata 
appoġġ finanzjarju u tekniku għall-
implimentazzjoni ta' riformi strutturali li 
jikkontribwixxu għal dawk l-għanijiet.

_________________ _________________
20 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew, 
il-Kunsill u l-Bank Ċentrali Ewropew, 
Strumenti baġitarji ġodda għal żona tal-
euro stabbli fi ħdan il-qafas tal-unjoni, 
COM(2017) 822 final

20 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew, 
il-Kunsill u l-Bank Ċentrali Ewropew, 
Strumenti baġitarji ġodda għal żona tal-
euro stabbli fi ħdan il-qafas tal-unjoni, 
COM(2017) 822 final

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni għandhom esperjenza estensiva fl-
għoti ta' appoġġ speċifiku lill-gvernijiet 
ċentrali u lill-awtoritajiet pubbliċi 
reġjonali, lokali u ta' tip ieħor tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-bini tal-
kapaċitajiet, tal-irkupru ta' wara l-kriżijiet 
u tal-implimentazzjoni tal-politika ta' 
koeżjoni. Din l-esperjenza jenħtieġ li 
tintuża sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-
Unjoni li tipprovdi appoġġ lill-Istati 
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Membri interessati ħalli jkunu jistgħu 
jtejbu l-potenzjal ta' tkabbir u l-koeżjoni 
soċjali tagħhom.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri billi jiġi offrut 
appoġġ finanzjarju dirett, flimkien ma' 
appoġġ tekniku. Għal dak il-għan, jenħtieġ 
li jiġi stabbilit Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi ġdid ("il-Programm") biex 
jipprovdi inċentivi effettivi biex tiżdied l-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali fl-
Istati Membri. Il-Programm jenħtieġ li jkun 
komprensiv u jenħtieġ li jibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jkompli l-azzjonijiet u l-mod ta' 
tħaddim tal-SRSP, peress li dawn urew li 
huma utli ħafna u kienu apprezzati mill-
Istati Membri, għat-tisħiħ tal-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet nazzjonali 
f'diversi oqsma ta' politika. Il-Programm 
jenħtieġ li jinkludi wkoll appoġġ immirat 
għal riformi fl-Istati Membri li l-munita 
tagħhom mhijiex l-euro u li ħadu passi 
dimostrabbli lejn l-adozzjoni tal-munita 
unika f'perjodu ta' żmien speċifikat.

(10) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri billi jiġi offrut 
appoġġ finanzjarju dirett, flimkien ma' 
appoġġ tekniku. Għal dak il-għan, jenħtieġ 
li jiġi stabbilit Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi u Investimenti ġdid (il-
"Programm") biex jipprovdi appoġġ 
finanzjarju u tekniku effettiv biex tiżdied 
l-implimentazzjoni tar-riformi strutturali fl-
Istati Membri. Il-Programm jenħtieġ li jkun 
komprensiv u jenħtieġ li jibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jkompli l-azzjonijiet u l-mod ta' 
tħaddim tal-SRSP, peress li dawn urew li 
huma utli ħafna u kienu apprezzati mill-
Istati Membri, għat-tisħiħ tal-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet nazzjonali 
f'diversi oqsma ta' politika u jibni fuq il-
prinċipji stabbiliti fil-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jippermettu l-għoti tat-tipi 
differenti ta' appoġġ meħtieġ u jaħsbu 
għall-ispeċifiċità ta' kull komponent, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti tliet strumenti 
separati iżda komplementari fi ħdan il-
qafas tal-Programm, jiġifieri għodda għat-
twettiq ta' riformi, strument ta' appoġġ 
finanzjarju u faċilità ta' konverġenza 
dedikata biex tappoġġja t-tħejjija għas-
sħubija fiż-żona tal-euro.

(11) Sabiex jippermettu l-għoti tat-tipi 
differenti ta' appoġġ meħtieġ u jaħsbu 
għall-ispeċifiċità ta' kull komponent, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti tliet strumenti 
separati iżda komplementari fi ħdan il-
qafas tal-Programm, jiġifieri strument 
baġitarju għall-konverġenza u l-
kompetittività għaż-żona tal-euro, 
strument għall-konverġenza u r-riforma u 
appoġġ finanzjarju u strument ta' appoġġ 
tekniku.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-għan ġenerali tal-Programm 
huwa t-tisħiħ tal-koeżjoni, tal-
kompetittività, tal-produttività, tat-tkabbir 
u tal-ħolqien tal-impjiegi. Għal dak il-
għan, jenħtieġ li jipprovdi inċentivi 
finanzjarji biex jindirizza sfidi ta' natura 
strutturali, u jenħtieġ li jgħin biex 
tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tal-
Istati Membri sa fejn huma kkonċernati l-
istituzzjonijiet u s-setturi ekonomiċi u 
soċjali tagħhom.

(13) L-għanijiet ġenerali tal-Programm 
huma l-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-
Unjoni u l-appoġġ mogħti lill-isforzi tal-
Istati Membri biex itejbu l-kapaċità 
amministrattiva tagħhom ħalli 
jimplimentaw id-dritt u l-għanijiet ta' 
politika tal-Unjoni u jagħti kontribut lill-
implimentazzjoni tal-impenji meħuda 
mill-Unjoni u mill-Istati Membri fil-
kuntest tal-Ftehim ta' Pariġi, tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU 
u tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti għanijiet 
speċifiċi għal kull strument tal-Programm. 
Fir-rigward tal-għodda għat-twettiq ta' 
riformi, dawn jenħtieġ li jikkonsistu fit-
twettiq ta' stadji importanti u miri 
konkreti stabbiliti fir-rigward tat-tlestija 
tal-impenji ta' riforma, li jixkattaw ir-
rilaxx tal-inċentivi finanzjarji. Fir-
rigward tal-istrument ta' appoġġ tekniku, 
jenħtieġ li jkollhom l-għan li jassistu lill-
awtoritajiet nazzjonali fl-isforzi tagħhom 
biex ifasslu u jimplimentaw riformi, billi 
jqisu prattiki tajbin u tagħlimiet miksuba 
mill-pari tagħhom. Dawn l-għanijiet 
jenħtieġ li jiġu segwiti fl-Istati Membri 
kollha taħt dawk iż-żewġ strumenti u fil-
kuntest tal-faċilità ta' konverġenza minn 
dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom 
mhijiex l-euro u li ħadu passi 
dimostrabbli lejn l-adozzjoni tal-munita 
unika f'perjodu ta' żmien speċifikat.

(14) Għall-finijiet li jintlaħqu l-
għanijiet ġenerali, kull strument fl-ambitu 
tal-Programm jenħtieġ li jkollu għanijiet 
speċifiċi. L-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività jenħtieġ li 
joffri inċentivi finanzjarji biex iżid il-
konverġenza u l-kompetittività tal-Istati 
Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-
euro, biex b'hekk jgħinhom jilħqu l-istadji 
importanti u l-objettivi tar-riformi u tal-
investimenti kif stabbilit fil-pakketti ta' 
riformi u investimenti. L-istrument għall-
konverġenza u r-riforma jenħtieġ li 
jinkoraġġixxi l-konverġenza lejn l-
adeżjoni maż-żona tal-euro tal-Istati 
Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-
euro u jenħtieġ li joffri appoġġ 
finanzjarju lill-Istati Membri bil-għan li 
jilħqu l-istadji importanti u l-objettivi tar-
riformi strutturali kif stabbilit fl-impenji 
ta' riforma. L-istrument ta' appoġġ 
tekniku jenħtieġ li jagħti kontribut lit-
tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva tal-
Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-istituzzjonijiet, mal-amministrazzjoni 
pubblika u mas-setturi ekonomiċi u 
soċjali tagħhom u jenħtieġ li jassisti lill-
awtoritajiet nazzjonali fl-isforzi tagħhom 
maħsuba biex ifasslu, jiżviluppaw u 
jimplimentaw ir-riformi.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiġi żgurat li r-riformi 
appoġġjati mill-Programm jindirizzaw l-
oqsma ekonomiċi u tas-soċjetà ewlenin 
kollha, kemm l-appoġġ finanzjarju kif 

(15) Sabiex jiġi żgurat li r-riformi 
appoġġjati mill-Programm jindirizzaw l-
oqsma ekonomiċi u tas-soċjetà ewlenin 
kollha, kemm l-appoġġ finanzjarju kif 
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ukoll l-appoġġ tekniku taħt il-Programm 
jenħtieġ li jiġu pprovduti mill-
Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, 
f'firxa wiesgħa ta' oqsma politiċi, li 
jinkludu oqsma relatati mal-ġestjoni tal-
finanzi u tal-assi pubbliċi, ir-riforma 
istituzzjonali u amministrattiva, l-ambjent 
tan-negozju, is-settur finanzjarju, is-swieq 
tal-prodotti, tas-servizzi u tax-xogħol, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-iżvilupp 
sostenibbli, is-saħħa pubblika u il-benessri 
soċjali.

ukoll l-appoġġ tekniku fl-ambitu tal-
Programm jenħtieġ li jiġu pprovduti mill-
Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, 
f'firxa wiesgħa ta' oqsma politiċi, li 
jinkludu oqsma relatati mal-ġestjoni tal-
finanzi u tal-assi pubbliċi, ir-riforma 
istituzzjonali u amministrattiva, l-ambjent 
tan-negozju, is-settur finanzjarju, is-swieq 
tal-prodotti, filwaqt li jiġġestixxu r-
rivoluzzjoni teknoloġika, tas-servizzi u 
tax-xogħol, il-ħiliet għall-impjiegi, il-
politiki dwar it-tfal u ż-żgħażagħ, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-iżvilupp 
sostenibbli, is-saħħa pubblika u l-benesseri 
soċjali.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ir-riformi li jridu jsiru 
jkollhom livell għoli ta' appoġġ, lill-Istati 
Membri li jkunu jixtiequ jibbenefikaw 
mill-Programm jenħtieġ li jintalbu, bħala 
parti mill-proċess tat-tfassil tal-proposti 
għall-pakketti, jikkonsultaw lill-partijiet 
ikkonċernati rilevanti, bħall-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, is-sħab ekonomiċi u 
soċjali u s-soċjetà ċivili, bi qbil mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament 
ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 240/20141a, kif ukoll lill-parlamenti 
nazzjonali.
_____________
1a Ir-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/2014 tas-
7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-
kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas 
ta' Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej (ĠU L 74, 14.3.2014, p. 1).
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Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jilqgħu għal ħtiġijiet 
addizzjonali taħt il-Programm, l-Istati 
Membri jentieġ li jkollhom il-possibbiltà 
jittrasferixxu għall-baġit tal-Programm 
riżorsi programmati f'ġestjoni kondiviża 
taħt il-fondi tal-Unjoni, skont il-proċedura 
tagħhom. Ir-riżorsi trasferiti jenħtieġ li jiġu 
implimentati skont ir-regoli ta' dan il-
Programm u jenħtieġ li jintużaw għall-
benefiċċju tal-Istat Membru konċernat.

(17) Sabiex jilqgħu għal ħtiġijiet 
addizzjonali fl-ambitu tal-Programm, l-
Istati Membri jenħtieġ li jkollhom il-
possibbiltà jittrasferixxu għall-baġit tal-
Programm riżorsi programmati f'ġestjoni 
kondiviża fl-ambitu tal-fondi tal-Unjoni, 
skont il-proċedura tagħhom. Ir-riżorsi 
trasferiti jenħtieġ li jiġu implimentati skont 
ir-regoli ta' dan il-Programm u jenħtieġ li 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru 
konċernat. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tagħti feedback lill-Istati Membri 
kkonċernati dwar l-użu tal-
kontribuzzjonijiet volontarji addizzjonali.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-istrument 
baġitarju għall-konverġenza u l-
kompetittività, huwa neċessarju li jiġi 
stabbilit liema Stati Membri huma 
eliġibbli. L-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività jenħtieġ li 
jkun disponibbli għall-Istati Membri li l-
munita tagħhom mhijiex l-euro. Jenħtieġ 
li jkun disponibbli anki għall-Istati 
Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-
euro li jipparteċipaw fil-mekkaniżmu tar-
rati tal-kambju (ERM-II), fuq bażi 
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volontarja u bil-ħsieb tal-adozzjoni, min-
naħa tagħhom, tal-euro fil-futur. Jenħtieġ 
li l-Istati Membri li l-munita tagħhom 
mhijiex l-euro u li jipparteċipaw fil-
mekkaniżmu tar-rati tal-kambju (ERM-II) 
jinfurmaw lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmien dwar jekk għandhomx l-
intenzjoni li jipparteċipaw fl-istrument 
baġitarju għall-konverġenza u l-
kompetittività jew fl-istrument għall-
konverġenza u r-riforma. Jenħtieġ li l-
Istati Membri li jiddeċiedu li 
jipparteċipaw fl-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività ma 
jibqgħux ikunu eliġibbli għall-istrument 
għall-konverġenza u r-riforma.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Huwa neċessarju li jiġi identifikat 
it-tip ta' pakkett li jenħtieġ li jkun eliġibbli 
għall-finanzjamenti fl-ambitu tal-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività. Bil-għan li jiġi żgurat l-
kontribut tiegħu lill-għanijiet tal-
Programm, jenħtieġ li l-pakkett ikun fih 
miżuri għall-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali kif ukoll tal-proġetti ta' 
investimenti pubbliċi bis-saħħa ta' pakkett 
koerenti ta' azzjonijiet li jitwettaq fl-
oqsma ta' politika relatati. Jenħtieġ li l-
pakketti jirrifletti l-orjentazzjonijiet 
strateġiċi u jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet strutturali identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew għall-
koordinazzjoni tal-politika ekonomika, 
b'kont meħud tal-indikaturi soċjali u 
ambjentali speċifiċi identifikati għal kull 
Stat Membru, jew, meta jkun il-każ, il-
miżuri rilevanti adottati fil-kuntest tal-
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programmi ta' aġġustament 
makroekonomiku, jew ma' azzjonijiet 
relatati mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 18c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jsibu tarf b'mod effikaċi tal-konsegwenzi 
negattivi tax-xokkijiet esterni, anki 
permezz tal-implimentazzjoni ta' riformi u 
ta' investimenti li jżidu r-reżiljenza tas-
sistemi soċjali, ekonomiċi u tas-saħħa, 
filwaqt li jtaffu l-kompromessi inevitabbli, 
jenħtieġ li jkun possibbli li jiżdied id-daqs 
tal-istrument baġitarju għall-konverġenza 
u l-kompetittività permezz ta' 
kontribuzzjonijiet addizzjonali min-naħa 
tal-Istati Membri jew ta' ħruġ komuni ta' 
dejn li jista' jkun iffinanzjat minn riżorsi 
proprji ġodda tal-Unjoni. Dawn il-fondi 
addizzjonali jenħtieġ li jiġu ttrattati bħala 
dħul assenjat estern għall-finijiet tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/10461a 
(ir-"Regolament Finanzjarju") u jkunu 
konformi ma' dan ir-Regolament għall-
ġid tal-Istati Membri kkonċernati.
______________
1a Ir-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-
Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, 
(UE) Nru 1304/2013, (UE) 
Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, 
(UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, 
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u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li 
jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 18d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat inċentiv 
sinifikanti għall-Istati Membri biex 
iwettqu u jlestu r-riformi u l-investimenti 
inklużi fil-pakkett, huwa xieraq li tiġi 
stabbilita kontribuzzjoni finanzjarja 
massima disponibbli għalihom fl-ambitu 
tal-istrument baġitarju għall-konverġenza 
u l-kompetittività għal kull stadju ta' 
allokazzjoni u għal kull sejħa. Jenħtieġ li 
dik il-kontribuzzjoni massima tiġi 
kkalkulata abbażi tal-popolazzjoni, l-
invers tal-Prodott Domestiku Gross 
(PDG) per capita ta' kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 18e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ fl-ambitu tal-istrument baġitarju 
għall-konverġenza u l-kompetittività 
jenħtieġ li jippreżenta lill-Kummissjoni 
proposta għal pakkett li tkun motivata u 
sostanzjata kif dovut, flimkien mal-
programm ta' riforma nazzjonali fil-
forma ta' anness separat jew f'kalendarju 
speċifiku adottat mill-Kummissjoni. 
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Jenħtieġ li l-proposta tiddefinixxi sensiela 
dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tal-pakkett, fosthom 
objettivi u stadji importanti, kif ukoll l-
impatt mistenni tal-pakketti fuq il-
konverġenza u l-kompetittività. Jenħtieġ 
tinkludi wkoll spjegazzjoni tal-
kompatibbiltà mal-orjentazzjonijiet 
strateġiċi kif definiti fir-Regolament 
(UE) ..../.... [Regolament dwar qafas ta' 
governanza għall-istrument baġitarju 
għall-konverġenza u l-kompetittività għaż-
żona tal-euro kif propost mid-dokument 
COM(2019)0354]1a u tal-konsistenza mal-
isfidi u mal-prijoritajiet identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, jew, meta 
jkun il-każ, il-miżuri rilevanti adottati fil-
kuntest tal-programmi ta' aġġustament 
makroekonomiku, u ma' azzjonijiet 
rilevanti oħra relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

___________ 
1a ĠU C ..., ..., p. ...

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 18f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-proposta għall-pakkett ippreżentata mill-
Istat Membru f'kooperazzjoni mill-qrib 
ma' tali Stat Membru u fuq il-bażi ta' 
kriterji ddefiniti b'mod ċar relatati mal-
effikaċja, mal-effiċjenza, mal-koerenza u 
mar-rilevanza. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
linji gwida xierqa fl-Anness ta' dan ir-
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Regolament biex iservu bħala bażi għall-
Kummissjoni biex tivvaluta b'mod 
trasparenti u ekwu l-proposti għall-
pakketti mressqa mill-Istati Membri u 
biex tiddetermina l-kontribuzzjoni 
finanzjarja. Jenħtieġ li, fl-interess tat-
trasparenza u l-effiċjenza, tiġi stabbilita 
sistema ta' klassifikazzjoni għall-
valutazzjoni tal-proposti għall-pakketti 
għal dan il-għan.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 18g (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18g) Sabiex tikkontribwixxi għat-
tħejjija ta' proposti ta' kwalità għolja u 
tassisti lill-Kummissjoni fil-valutazzjoni 
tal-proposti għall-pakketti ppreżentati 
mill-Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-
grad tal-ksib tal-għanijiet tagħhom, 
jenħtieġ li jkun previst l-użu ta' 
konsulenza bejn il-pari u parir minn 
esperti.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 18h (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18h) Għall-fini ta' semplifikazzjoni, id-
determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li ssegwi kriterji 
sempliċi. Għall-pakketti li jirrispettaw il-
kriterji stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-
Regolament, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
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allokata għall-Istati Membri jenħtieġ li 
tkun pariġġ l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-proposta għal pakkett li minnu 
jitnaqqas il-kofinanzjament nazzjonali jew 
pariġġ l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima u miegħu, meta jkun 
il-każ, jiżdied il-finanzjament 
supplimentari għall-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 18i (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex tiġi żgurata l-modulazzjoni 
trasparenti u prevedibbli tar-rata ta' 
kofinanzjament nazzjonali, jenħtieġ li l-
Istat Membru, li għaddej minn reċessjoni 
ekonomika severa kif imsemmi fl-
Artikolu 2(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) 1467/971a, ikollu l-possibbiltà li 
jagħmel talba ġustifikata kif dovut biex 
jikseb tnaqqis bin-nofs tar-rata ta' 
kofinanzjament. 

_______________
1a Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1467/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar li 
titħaffef u li tiġi ċċarata l-
implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit 
eċċessiv (ĠU L 209, 2.8.1997, p. 6).

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 18j (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18j) Fil-każ ta' ċirkostanzi oġġettivi, 
fosthom ċirkostanzi eċċezzjonali 
rappreżentati minn sitwazzjoni ta' 
emerġenza li tolqot Stat Membru speċifiku 
jew l-Unjoni fl-intier tagħha, li jirrikjedu 
reazzjoni ta' emerġenza minn Stat 
Membru jew reżiljenza biex jirreżisti 
xokkijiet ta' skala kbira jew rappreżentati 
minn tnaqqis serju fir-ritmu ekonomiku 
(reċessjoni ekonomika severa) kif definit 
fir-Regolament (UE) ..../.... [Regolament 
dwar qafas ta' governanza għall-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività għaż-żona tal-euro kif 
propost mid-dokument COM(2019)0354] 
li minnu jkun għaddej Stat Membru, 
b'hekk l-istadji importanti u l-objettivi ma 
jistgħux jibqgħu jintlaħqu parzjalment 
jew totalment, l-Istat Membru jista' jitlob 
modifika tal-pakkett. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tivvaluta t-talba motivata u, 
meta jixraq, tieħu deċiżjoni ġdida fi żmien 
erba' xhur.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 18k (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
semplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja 
tal-istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni għall-pakketti jenħtieġ jieħu l-
forma ta' finanzjament ibbażat fuq il-ksib 
tar-riżultati mkejjel b'riferiment għall-
istadji importanti u għall-objettivi indikati 
fil-pakketti approvati.

Or. en
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 18l (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18l) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Il-pagamenti jenħtieġ li jkunu bbażati fuq 
valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pakkett mill-Istat 
Membru. Is-sospensjoni u l-
kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li jkunu possibbli 
meta l-Istat Membru ma jkunx 
implimenta l-pakkett b'mod sodisfaċenti.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 18m (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18m) Għall-fini ta' monitoraġġ effikaċi 
tal-implimentazzjoni, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jirrapportaw regolament fi ħdan 
il-proċess tas-Semestru Ewropew dwar il-
progress li jkun sar fil-ksib tal-għanijiet 
tal-pakkett u jenħtieġ li jużaw il-
programmi ta' riforma nazzjonali bħala 
strument ta' rapportar dwar il-progress 
fit-triq tat-tlestija tal-pakketti. Jenħtieġ li 
l-Istati Membri li jkun qegħdin 
jimplimentaw il-programm ta' 
aġġustament makroekonomiku jwettqu r-
rapportar rilevanti dwar il-pakketti f'dak 
il-kuntest.

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 18n (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' trasparenza, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkomunika l-
pakketti li tadotta lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill u tiżvolġi attivitajiet ta' 
komunikazzjoni kif xieraq.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fir-rigward tal-għodda għat-twettiq 
ta' riformi, huwa meħtieġ li jiġu 
identifikati t-tipi ta' riformi li jenħtieġ li 
jkunu eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju. 
Biex jiżguraw il-kontribut tagħhom għall-
għanijiet tal-Programm, ir-riformi eliġibbli 
jenħtieġ li jkunu dawk li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika, inkluż dawk proposti biex 
jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż.

(19) Fir-rigward tal-istrument għall-
konverġenza u r-riforma, huwa meħtieġ li 
jiġu identifikati t-tipi ta' riformi li jenħtieġ 
li jkunu eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju. 
Biex jiżguraw il-kontribut tagħhom għall-
għanijiet tal-Programm, ir-riformi eliġibbli 
jenħtieġ li jkunu dawk immirati li 
jindirizzaw l-isfidi u l-prijoritajiet 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika, fil-kuntest tal-
implimentazzjoni tal-programmi ta' 
aġġustament makroekonomiku rilevanti 
għat-tħejjija għall-adeżjoni maż-żona tal-
euro jew relatati mal-implimentazzjoni 
tad-dritt tal-UE.

Or. en

Emenda 31
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Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jenħtieġ li l-istrument għall-
konverġenza u r-riforma jkun disponibbli 
għall-Istati Membri li l-munita tagħhom 
mhijiex l-euro li wrew li ħadu passi 
konkreti lejn l-adeżjoni maż-żona tal-euro 
u li ma infurmawx lill-Kummissjoni bl-
intenzjoni tagħhom li jipparteċipaw fl-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività. Għal dan l-għan, il-
"passi konkreti" jenħtieġ li jkunu 
jikkonsistu f'ittra formali mill-gvern tal-
Istat Membru kkonċernat lill-
Kummissjoni li fiha jiddikjara l-impenn 
ċar tiegħu li jingħaqad maż-żona tal-euro 
fi żmien raġonevoli u definit u li 
jippreżenta pjan direzzjonali kredibbli 
marbut biż-żmien, wara konsultazzjoni 
mal-Kummissjoni, għall-implimentazzjoni 
ta' miżuri konkreti biex iħejju għal 
parteċipazzjoni b'suċċess fiż-żona euro, 
inklużi passi biex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu 
mar-rekwiżiti fl-ambitu tad-dritt tal-
Unjoni (inkluż l-Unjoni Bankarja). Jekk 
Stat Membru ma jurix li jkun ħa passi 
konkreti lejn l-adeżjoni maż-żona tal-euro 
u ma jkunx informa lill-Kummissjoni bl-
intenzjoni tiegħu li jipparteċipa fl-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tiġi riallokata lill-Istati 
Membri l-oħra li jipparteċipaw fl-
istrument għall-konverġenza u r-riforma.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex jiġi żgurat inċentiv 
sinifikanti għall-Istati Membri biex iwettqu 
riformi strutturali, huwa xieraq li tiġi 
stabbilita kontribuzzjoni finanzjarja 
massima disponibbli għalihom taħt l-
istrument għal kull stadju ta' allokazzjoni u 
għal kull sejħa. Din il-kontribuzzjoni 
massima jenħtieġ li tkun ikkalkulata fuq 
il-bażi tal-popolazzjoni tal-Istati Membri. 
Sabiex jiġi żgurat li l-inċentivi finanzjarji 
jinfirxu matul il-perjodu sħiħ ta' 
applikazzjoni tal-Programm, l-allokazzjoni 
ta' fondi lill-Istati Membri jenħtieġ li ssir fi 
stadji. Fl-ewwel stadju li jdum għoxrin 
xahar, jenħtieġ li nofs il-pakkett 
finanzjarju kumplessiv 
(EUR 11 000 000 000) tal-għodda għat-
twettiq ta' riformi jsir disponibbli għall-
Istati Membri, li matulu huma jistgħu 
jirċievu sal-allokazzjoni massima tagħhom 
billi jissottomettu proposti għall-impenji ta' 
riforma.

(20) Sabiex jiġi żgurat inċentiv 
sinifikanti għall-Istati Membri biex iwettqu 
u jlestu riformi strutturali, huwa xieraq li 
tiġi stabbilita kontribuzzjoni finanzjarja 
massima disponibbli għalihom fl-ambitu 
tal-strument għall-konverġenza u r-
riforma għal kull stadju ta' allokazzjoni u 
għal kull sejħa. Jenħtieġ li dik il-
kontribuzzjoni massima tiġi kkalkulata 
abbażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) 
per capita. Sabiex jiġi żgurat li l-appoġġ 
finanzjarji jinfirex matul il-perjodu sħiħ ta' 
applikazzjoni tal-Programm, l-allokazzjoni 
ta' fondi lill-Istati Membri jenħtieġ li ssir fi 
stadji. Matul żewġ stadji konsekuttivi li 
jdumu 36 xahar, jenħtieġ li 50 % tal-
pakkett finanzjarju kumplessiv tal-
istrument għall-konverġenza u r-riforma 
jkun disponibbli għall-Istati Membri f'kull 
stadju, b'hekk ikunu jistgħu jirċievu sal-
allokazzjoni massima tagħhom billi 
jippreżentaw proposti ta' suċċess għall-
impenji ta' riforma. Fl-istadju finali, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi 
sistema ta' sejħiet perjodiċi biex talloka l-
ammonti pendenti tal-pakkett finanzjarju 
kumplessiv tal-istrument għall-
konverġenza u r-riforma, li tinkludi l-
ammonti mhux użati miż-żewġ stadji 
preċedenti. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tadotta u tippubblika kalendarju indikattiv 
tas-sejħiet li jridu jiġu organizzati, 
konformement mal-kalendarju tas-
Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni 
tal-politika ekonomika u jenħtieġ li 
tindika, f'kull sejħa, l-ammont li jifdal 
mill-pakkett kumplessiv, li huwa 
disponibbli fl-ambitu ta' dik is-sejħa.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
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Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fl-interess tat-trasparenza u l-
effiċjenza, fl-istadju sussegwenti li jdum 
sa tmiem il-Programm, il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tistabbilixxi sistema ta' sejħiet 
perjodiċi biex talloka n-nofs l-ieħor tal-
pakkett finanzjarju kumplessiv tal-
istrument (EUR 11 000 000 000), flimkien 
mal-ammonti mhux użati mill-istadju ta' 
qabel. Jenħtieġ li jiġu organizzati 
proċeduri sempliċi għal dak il-għan. Taħt 
kull sejħa, l-Istati Membri kollha jenħtieġ 
li jkunu mistiedna jissottomettu proposti 
ta' riforma fl-istess ħin, u jistgħu 
jingħataw il-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima tagħhom fuq il-bażi tal-proposti 
ta' riforma tagħhom. Fl-interess tat-
trasparenza, l-ewwel sejħa organizzata 
mill-Kummissjoni matul it-tieni stadju 
jenħtieġ li tkun għal ammont li 
jikkorrispondi għall-parti li jifdal 
(EUR 11 000 000 000) mill-pakkett 
finanzjarju kumplessiv tal-istrument. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li torganizza sejħiet 
oħra f'każ biss fejn il-pakkett finanzjarju 
kumplessiv ma jkunx intuża kollu. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tadotta u 
tippubblika kalendarju indikattiv tas-
sejħiet addizzjonali li jridu jiġu 
organizzati, u jenħtieġ li tindika, f'kull 
sejħa, l-ammont li jifdal mill-pakkett 
kumplessiv, li huwa disponibbli taħt is-
sejħa.

imħassar

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit (22) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
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proċess għas-sottomissjoni tal-proposti 
għal impenji ta' riforma mill-Istati Membri, 
u l-kontenut tagħhom. Bil-għan li tiġi 
żgurata l-espedjenza tal-proċeduri, Stat 
Membru jenħtieġ li jissottometti l-proposta 
għal impenji ta' riforma flimkien mal-
programm ta' riforma nazzjonali tiegħu, 
iżda bħala anness separat, li jista' jiġi 
sottomess fi żmien differenti. Filwaqt li l-
parteċipazzjoni fil-Programm hija 
volontarja, l-Istati Membri li jkunu qed 
jesperjenzaw żbilanċi eċċessivi jenħtieġ li 
jkunu mħeġġa jressqu proposti ta' riforma 
skont l-għodda għat-twettiq ta' riformi, 
liema proposti jindirizzaw il-problemi li 
jkunu wasslu għal tali żbilanċi eċċessivi.

proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għal impenji ta' riforma mill-Istati Membri, 
u l-kontenut tagħhom. Bil-għan li tiġi 
żgurata r-rapidità tal-proċeduri, l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jenħtieġ li jippreżentaw lill-Kummissjoni 
proposta motivata u sostanzjata kif dovut, 
flimkien mal-programm ta' riforma 
nazzjonali fil-forma ta' anness separat jew 
f'kalendarju speċifiku adottat mill-
Kummissjoni. Filwaqt li l-parteċipazzjoni 
fil-Programm hija volontarja, l-Istati 
Membri li jkunu qed jesperjenzaw żbilanċi 
eċċessivi jew l-Istati Membri li l-munita 
tagħhom mhijiex l-euro li qegħdin 
iġarrbu dewmien notevoli fl-iżvilupp 
strutturali jenħtieġ li jkunu partikolarment 
mħeġġa jressqu proposti ta' riforma skont l-
istrument għall-konverġenza u r-riforma, 
liema proposti jindirizzaw il-problemi li 
jkunu wasslu għal tali żbilanċi eċċessivi.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex tkun żgurata s-sjieda u l-
enfasi fuq ir-riformi rilevanti, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jidentifikaw l-impenji 
ta' riforma bħala reazzjoni għall-isfidi 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew (inklużi l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż) 
u jipproponu sett dettaljat ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tagħhom, li jenħtieġ li 
jkun fih l-istadji importanti u miri xierqa u 
skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni 
fuq perjodu massimu ta' tliet snin. Jenħtieġ 
li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
matul il-proċess kollu.

(23) Sabiex tkun żgurata s-sjieda u l-
enfasi fuq ir-riformi rilevanti, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jidentifikaw l-impenji 
ta' riforma bħala reazzjoni għall-isfidi 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew (inklużi l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż) 
jew, meta jkun il-każ, il-miżuri rilevanti 
adottati fil-kuntest tal-implimentazzjoni 
tal-programmi ta' aġġustament 
makroekonomiku, jew relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt tal-UE u 
jipproponu sett dettaljat ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tagħhom, li jenħtieġ li 
jkun fih l-istadji importanti u l-objettivi 
xierqa u kalendarju għall-
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implimentazzjoni fuq perjodu massimu ta' 
seba' snin. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta 
n-natura u l-importanza tal-impenji ta' 
riforma proposti mill-Istati Membri u 
tiddetermina l-ammont li se jiġi allokat fuq 
il-bażi ta' kriterji trasparenti. Għal dak il-
għan, jenħteiġ li tqis l-elementi sostantivi 
pprovduti mill-Istati Membri u tivvaluta 
jekk l-impenji ta' riforma proposti mill-
Istati Membri humiex mistennija 
jindirizzaw b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, jekk jirrappreżentawx pakkett 
komprensiv ta' riformi, jekk humiex 
mistennija li jsaħħu l-prestazzjoni u r-
reżiljenza tal-ekonomija nazzjonali, u jekk 
l-implimentazzjoni tagħhom hijiex 
mistennija li jkollha impatt dejjiemi fl-
Istat Membru, fejn rilevanti billi jsaħħu l-
kapaċità istituzzjonali u amministrattiva 
tal-Istat Membru konċernat. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta 
jekk l-arranġamenti interni proposti mill-
Istati Membri, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri proposti, u l-indikaturi relatati, 
humiex mistennija jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva tal-impenji ta' 
riforma matul perjodu massimu ta' tliet 
sin.

(24) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta 
l-impenji ta' riforma proposti mill-Istati 
Membri u jenħtieġ li tiddetermina l-
ammont li se jiġi allokat fuq il-bażi ta' 
kriterji trasparenti relatati mal-effiċjenza, 
mal-effikaċja, mal-koerenza u mar-
rilevanza. Għal dak il-għan, jenħtieġ li tqis 
l-elementi sostanzjali pprovduti mill-Istati 
Membri u tivvaluta jekk l-impenji ta' 
riforma proposti mill-Istati Membri humiex 
mistennija jikkontribwixxu għat-tħejjija 
għall-adeżjoni maż-żona tal-euro u 
jkollhom impatti pożittivi u dejjiema 
f'termini netti fuq l-Istati Membri 
kkonċernati, jekk l-impenji ta' riforma 
jilħqux l-għanijiet tal-Programm filwaqt li 
jqisu l-miżuri ta' akkumpanjament, jekk 
għandhomx impatt ekonomiku, soċjali u, 
meta rilevanti, ambjentali dejjiemi fl-Istat 
Membru kkonċernat, inkluż fit-tabella ta' 
valutazzjoni tas-Semestru Ewropew 
(indikaturi ewlenin u awżiljarji) u fuq it-
tabella ta' valutazzjoni soċjali tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Il-
Kummissjoni jenħtieġ ukoll tivvaluta l-
effikaċja tal-miżuri ta' akkumpanjament 
previsti biex itaffu l-impatti ambjentali, 
ekonomiċi u soċjali negattivi identifikati, 
jekk l-arranġamenti proposti mill-Istati 
Membri kkonċernati humiex mistennija 
jiżguraw implimentazzjoni effettiva tal-
impenn ta' riforma, inklużi l-istadji 
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importanti u l-objettivi proposti u tal-
indikaturi relatati u jekk l-impenn ta' 
riforma huwiex mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effikaċi għall-konverġenza tal-Istat 
Membru fil-perjodu ta' implimentazzjoni u 
jsaħħaħ il-koeżjoni. 

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex tikkontribwixxi għat-tħejjija 
ta' proposti ta' kwalità għolja u tassisti lill-
Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-proposti 
għal impenji ta' riforma sottomessi mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-ksib tal-għanijiet tagħhom, jenħtieġ li 
jkun previst l-użu ta' konsulenza bejn il-
pari u parir minn esperti. Barra minn 
hekk, il-Kunsill tal-Kumitat tal-Politika 
Ekonomika tal-Kunsill li jittratta s-
Semestru Ewropew, f'konsultazzjoni, meta 
xieraq, mal-kumitati rilevanti mwaqqfa 
skont it-Trattat, jenħtieġ li jkun jista' 
jipprovdi opinjoni dwar il-proposti għal 
impenji ta' riforma kif sottomessi mill-
Istati Membri. Fl-interess tas-
simplifikazzjoni, ir-rappurtar mill-Istati 
Membri dwar il-progress magħmul fl-
implimentazzjoni tal-impenji ta' riforma 
jenħtieġ li jsir fi ħdan il-qafas tas-Semestru 
Ewropew.

(26) Sabiex tikkontribwixxi għat-tħejjija 
ta' proposti ta' kwalità għolja u tassisti lill-
Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-proposti 
għal impenji ta' riforma ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-ksib tal-għanijiet tagħhom, jenħtieġ li 
jkun previst l-użu ta' konsulenza bejn il-
pari u parir minn esperti. Fl-interess tas-
semplifikazzjoni, ir-rappurtar mill-Istati 
Membri dwar il-progress magħmul fl-
implimentazzjoni tal-impenji ta' riforma 
jenħtieġ li jsir fi ħdan il-qafas tas-Semestru 
Ewropew.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Għall-fini ta' simplifikazzjoni, id-
determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li ssegwi kriterji 
sempliċi. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
jenħtieġ li tkun l-ammont indikattiv 
massimu totali jekk l-impenji ta' riforma 
proposti mill-Istat Membru jissodisfaw bis-
sħiħ il-kriterji għall-valutazzjoni, u 
jenħtieġ li tkun nofs l-ammont indikattiv 
massimu jekk l-impenji ta' riforma 
proposti mill-Istat Membru jissodisfaw 
dawn il-kriterji b'mod sodisfaċenti biss. 
Jenħtieġ li ma tingħata l-ebda 
kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat Membru 
jekk il-proposta għal impenji ta' riforma ma 
tindirizzax b'mod sodisfaċenti l-kriterji 
tal-valutazzjoni.

(27) Għall-fini ta' semplifikazzjoni, id-
determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li ssegwi kriterji 
sempliċi. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
jenħtieġ li tkun l-ammont indikattiv 
massimu totali jekk l-impenji ta' riforma 
proposti mill-Istat Membru jirrispettaw il-
kriterji għall-valutazzjoni. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-proposta għal 
impenji ta' riforma ma tirrispettax il-
kriterji tal-valutazzjoni.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex tiġi inkoraġġita l-istabbiltà 
tal-impenji ta' riforma, Stat Membru 
jenħtieġ li jkollu l-possibbiltà jemenda l-
impenji ta' riforma darba biss fil-perjodu 
ta' implimentazzjoni, fejn ċirkostanzi 
oġġettivi jiġġustifikaw tali azzjoni.

(28) Fil-każ ta' ċirkostanzi oġġettivi, 
fosthom ċirkostanzi eċċezzjonali 
rappreżentati minn sitwazzjoni ta' 
emerġenza li tolqot Stat Membru speċifiku 
jew l-Unjoni fl-intier tagħha, li jirrikjedu 
reazzjoni ta' emerġenza minn Stat 
Membru jew reżiljenza biex jirreżisti 
xokkijiet ta' skala kbira, b'hekk l-istadji 
importanti u l-objettivi ma jistgħux 
jibqgħu jintlaħqu parzjalment jew 
totalment, l-Istat Membru jista' jagħmel 
talba motivata għal modifika tad-deċiżjoni 
għall-impenji ta' riforma. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tivvaluta t-talba motivata u, 
meta jixraq, tieħu deċiżjoni ġdida fi żmien 
erba' xhur.

Or. en
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini ta' monitoraġġ effikaċi 
tal-implimentazzjoni, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jirrapportaw regolarment fi ħdan 
il-proċess tas-Semestru Ewropew dwar il-
progress li jkun sar fil-ksib tal-impenji ta' 
riforma. Jenħtieġ li l-Istati Membri li 
jkunu qegħdin jimplimentaw il-programm 
ta' aġġustament iwettqu r-rapportar 
rilevanti dwar l-impenji ta' riforma f'dak 
il-kuntest.

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fir-rigward tal-istrument ta' appoġġ 
tekniku, l-Istati Membri ħadu dejjem aktar 
appoġġ tekniku taħt l-SRSP, lil hinn mill-
aspettattivi inizjali. Kważi l-Istati Membri 
kollha talbu appoġġ taħt l-SRSP u t-talbiet 
huma distribwiti fl-oqsma ta' politika 
kollha koperti minn dan il-programm. Għal 
din ir-raġuni, il-karatteristiċi ewlenin tal-
SRSP jenħtieġ li jinżammu, inklużi l-
azzjonijiet eliġibbli għall-finanzjament taħt 
l-appoġġ tekniku.

(32) Fir-rigward tal-istrument ta' appoġġ 
tekniku, l-Istati Membri ħadu dejjem aktar 
appoġġ tekniku fil-qafas tal-SRSP, lil hinn 
mill-aspettattivi inizjali. Kważi l-Istati 
Membri kollha talbu appoġġ fil-qafas tal-
SRSP u t-talbiet huma distribwiti fl-oqsma 
ta' politika kollha koperti minn dan il-
programm. Għal din ir-raġuni, il-
karatteristiċi ewlenin tal-SRSP jenħtieġ li 
jinżammu, inklużi l-azzjonijiet eliġibbli 
għall-finanzjament fl-ambitu tal-istrument 
ta' appoġġ tekniku u l-użu tal-istrument 
jenħtieġ li jkompli jiġi promoss u 
inkoraġġit, speċjalment għall-Istati 
Membri b'livell għoli ta' ħtiġijiet ta' 
appoġġ.

Or. en
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-istrument ta' appoġġ tekniku taħt 
il-Programm jenħtieġ li jkompli jappoġġja 
l-implimentazzjoni tar-riformi mwettqa fuq 
l-inizjattiva tal-Istati Membri, riformi fil-
kuntest ta' proċessi ta' governanza 
ekonomika jew azzjonijiet relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, u 
riformi fir-rigward tal-implimentazzjoni 
ta' programmi ta' aġġustament 
ekonomiku. L-istrument jenħtieġ li 
jipprovdi wkoll appoġġ tekniku għat-
tħejjija u l-implimentazzjoni ta' riformi li 
jridu jitwettqu taħt l-istrumenti l-oħra tal-
Programm.

(33) L-istrument ta' appoġġ tekniku fl-
ambitu tal-Programm jenħtieġ li jkompli 
jappoġġja l-implimentazzjoni tar-riformi 
mwettqa fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri, 
riformi fil-kuntest ta' proċessi ta' 
governanza ekonomika jew azzjonijiet 
relatati mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-
Unjoni, riformi għal irkupru ta' wara l-
kriżijiet, riformi li jittrattaw it-tisħiħ tal-
kompetittività tal-Unjoni, joħolqu l-
impjiegi, iżidu l-produttività, jistimolaw l-
investiment sostenibbli fl-ekonomija reali, 
li jsaħħu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali fl-Unjoni, li jassistu lill-Istati 
Membri li jkunu ħadu passi konkreti lejn 
l-adeżjoni maż-żona tal-euro. L-istrument 
jenħtieġ li jipprovdi wkoll appoġġ tekniku 
għar-riformi fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta' programmi ta' 
aġġustament ekonomiku u għat-tħejjija u 
l-implimentazzjoni ta' riformi li jridu 
jitwettqu fl-ambitu tal-istrumenti l-oħra 
tal-Programm.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) F'konformità mar-regoli u l-prattika 
diġà eżistenti taħt l-SRSP, jenħtieġ li jiġi 
stabbilit proċess ħafif għas-sottomissjoni 
ta' talbiet għal appoġġ tekniku. B'rispett 
għall-prinċipju ġenerali ta' trattament 

(34) F'konformità mar-regoli u l-prattika 
diġà eżistenti fil-qafas tal-SRSP, jenħtieġ 
li jiġi stabbilit proċess ħafif għall-
preżentazzjoni ta' talbiet għal appoġġ 
tekniku. L-Istati Membri li jixtiequ 
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ugwali, ġestjoni finanzjarja soda u 
trasparenza, jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
kriterji xierqa għall-analiżi tat-talbiet tal-
Istati Membri. Dawn il-kriterji jenħtieġ li 
jkunu bbażati fuq l-urġenza, is-severità u l-
firxa tal-problemi, kif ukoll fuq il-ħtiġijiet 
ta' appoġġ identifikati fir-rigward tal-
oqsma ta' politika fejn huwa previst l-
appoġġ tekniku.

jirċievu appoġġ jenħtieġ li jippreżentaw 
talba lill-Kummissjoni f'kalendarju 
speċifiku adottat mill-Kummissjoni. 
B'rispett għall-prinċipju ġenerali ta' 
trattament ugwali, ġestjoni finanzjarja soda 
u trasparenza, jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
kriterji xierqa għall-analiżi tat-talbiet tal-
Istati Membri. Dawn il-kriterji jenħtieġ li 
jkunu bbażati fuq l-urġenza, is-severità u l-
firxa tal-problemi, kif ukoll fuq il-ħtiġijiet 
ta' appoġġ identifikati fir-rigward tal-
oqsma ta' politika fejn huwa previst l-
appoġġ tekniku.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni 
tal-istrument ta' appoġġ tekniku, b'mod 
partikolari l-modi ta' ġestjoni, il-forom ta' 
finanzjament għall-miżuri ta' appoġġ 
tekniku u l-kontenut tal-programmi ta' 
ħidma, li jenħtieġ li jiġu adottati permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni. Fid-dawl tal-
importanza li jiġu sostnuti l-isforzi tal-Istati 
Membri fis-segwiment u l-
implimentazzjoni tar-riformi, huwa 
meħtieġ li tiġi permessa rata ta' 
kofinanzjament għal għotjiet sa 100 % tal-
kostijiet eliġibbli. Sabiex ikun hemm 
mobilizzazzjoni rapida ta' appoġġ tekniku 
f'każ ta' urġenza, jenħtieġ li ssir 
dispożizzjoni għall-adozzjoni ta' miżuri 
speċjali għal perjodu ta' żmien limitat. Għal 
dak il-għan, jenħtieġ li jitwarrab ammont 
limitat tal-baġit fil-programm ta' ħidma tal-
istrument ta' appoġġ tekniku għal miżuri 
speċjali.

(37) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni 
tal-istrument ta' appoġġ tekniku, b'mod 
partikolari l-modi ta' ġestjoni, il-forom ta' 
finanzjament għall-miżuri ta' appoġġ 
tekniku u l-kontenut tal-programmi ta' 
ħidma, li jenħtieġ li jiġu adottati permezz 
ta' atti delegati. Fid-dawl tal-importanza li 
jiġu sostnuti l-isforzi tal-Istati Membri fis-
segwiment u l-implimentazzjoni tar-
riformi, huwa meħtieġ li tiġi permessa rata 
ta' kofinanzjament għal għotjiet sa 100 % 
tal-kostijiet eliġibbli. Sabiex ikun hemm 
mobilizzazzjoni rapida ta' appoġġ tekniku 
f'każ ta' urġenza, jenħtieġ li tkun prevista l-
adozzjoni ta' miżuri speċjali għal perjodu 
ta' żmien limitat. Għal dak il-għan, jenħtieġ 
li jitwarrab ammont limitat tal-baġit fil-
programm ta' ħidma tal-istrument ta' 
appoġġ tekniku għal miżuri speċjali. 

Or. en
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jiġu stabbiliti d-
dispożizzjonijiet dwar il-pakketti ta' 
investimenti, l-impenji ta' riforma, il-modi 
ta' ġestjoni, il-forom ta' finanzjament 
għall-miżuri ta' appoġġ tekniku u l-
kontenut tal-programmi ta' ħidma, is-
setgħa ta' adozzjoni tal-atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jenħtieġ li tkun iddelegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, ukoll fil-livell ta' 
esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu 
mwettqa f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija ta' azzjonijiet delegati. 

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-faċilità ta' konverġenza jenħtieġ imħassar
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li jkollha l-għan li tipprovdi kemm appoġġ 
finanzjarju kif ukoll appoġġ tekniku lill-
Istati Membri (minbarra dak diġà 
disponibbli taħt iż-żewġ strumenti l-oħra 
tal-Programm), li l-munita tagħhom 
mhijiex l-euro u li ħadu passi 
dimostrabbli lejn l-adozzjoni tal-munita 
unika f'perjodu ta' żmien speċifikat, bil-
ħsieb li jgħinhom iħejju għas-sħubija fiż-
żona tal-euro. Għal dan l-għan, il-"passi 
dimostrabbli" jenħtieġ li jkun jikkonsistu 
f'ittra formali mill-gvern tal-Istat Membru 
konċernat lill-Kummissjoni fejn jiddikjara 
l-impenn ċar tiegħu li jingħaqad maż-
żona tal-euro fi żmien raġonevoli u definit 
u li jippreżenta pjan direzzjonali kredibbli 
marbut biż-żmien, wara konsultazzjoni 
mal-Kummissjoni, għall-implimentazzjoni 
ta' miżuri konkreti biex iħejju għal 
parteċipazzjoni b'suċċess fiż-żona euro, 
inklużi passi biex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu 
mar-rekwiżiti taħt id-dritt tal-Unjoni 
(inkluż l-Unjoni Bankarja).

Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) L-istrument jenħtieġ li jkun 
magħmul minn żewġ komponenti 
differenti, li jenħtieġ li jkollhom l-għan li 
jipprovdu inċentivi finanzjarji akbar 
għall-Istati Membri li qed jibdew u qed 
iwettqu r-riformi strutturali rilevanti biex 
jingħaqdu maż-żona tal-euro, u jenħtieġ 
ukoll li jkollhom l-għan li joffru appoġġ 
tekniku addizzjonali u mmirat għat-tfassil 
u l-implimentazzjoni ta' dawn ir-riformi.

imħassar

Or. en
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Fl-interess tal-konsistenza u s-
simplifikazzjoni, il-komponenti tal-appoġġ 
finanzjarju u tekniku mwettqa taħt il-
faċilità ta' konverġenza jenħtieġ li jsegwu 
l-istess regoli u proċess ta' 
implimentazzjoni bħall-istrumenti l-oħra 
taħt il-Programm. Għalhekk, id-
dispożizzjonijiet rilevanti marbuta mal-
għodda għat-twettiq ta' riformi u mal-
istrument ta' appoġġ tekniku taħt il-
Programm jenħtieġ li japplikaw ukoll 
għall-komponenti rilevanti tal-faċilità ta' 
konverġenza, ikkomplementati b'ċerti 
regoli speċifiċi.

imħassar

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Fir-rigward tal-eliġibbiltà ta' 
riformi u azzjonijiet, jenħtieġ li jkun 
hemm ftit regoli addizzjonali dwar l-
istabbiliment tal-allokazzjoni indikattiva 
massima, u dwar proposti għal impenji ta' 
riforma, talbiet għal appoġġ tekniku u l-
proċess ta' valutazzjoni relatat. B'mod 
partikolari, taħt il-komponent ta' appoġġ 
finanzjarju tal-faċilità ta' konverġenza, 
jenħtieġ li tkun possibbli kontribuzzjoni 
finanzjarja addizzjonali biex tiġi allokata 
lill-Istati Membri eliġibbli lil hinn mill-
kontribuzzjoni finanzjarja li tiġi allokata 
taħt l-għodda għat-twettiq ta' riformi, li 

imħassar
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jenħtieġ li tingħata bħala tali jkunu saru 
riformi addizzjonali mill-Istat Membru 
konċernat.

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar 
tal-Liġijiet tas-13 ta' April 2016, hemm il-
ħtieġa li dan il-programm jiġi evalwat fuq 
il-bażi tal-informazzjoni miġbura permezz 
ta' rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, 
filwaqt li jiġu evitati regolamentazzjoni u 
piżijiet amministrattivi żejda, b'mod 
partikolari għall-Istati Membri. Dawn ir-
rekwiżiti, fejn xieraq, jenħtieġ li jinkludu 
indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi 
għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm 
fuq il-post.

(43) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar 
tal-Liġijiet tas-13 ta' April 2016, hemm il-
ħtieġa li l-istrumenti fl-ambitu ta' dan il-
Programm jiġu evalwati fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
jiġu evitati regolamentazzjoni u piżijiet 
amministrattivi żejda, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, 
fejn xieraq, jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm fuq 
il-post.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti ta' nofs it-terminu li tħares 
lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Programm, l-
effiċjenza tal-użu tar-riżorsi tiegħu u l-
valur miżjud tiegħu. Barra minn hekk, 
evalwazzjoni indipendenti ex-post jenħtieġ 
li tittratta l-impatt fuq terminu twil tal-
Programm.

(44) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti ta' nofs it-terminu li tħares 
lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Programm, l-
effiċjenza tal-użu tal-istrumenti u tar-
riżorsi tiegħu u l-valur miżjud tiegħu. Barra 
minn hekk, evalwazzjoni indipendenti 
ex post jenħtieġ li tittratta l-impatt fuq 
terminu twil tal-Programm.
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Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-impenji 
ta' riforma li jridu jiġu implimentati mill-
Istati Membri, id-determinazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit tal-
Programm allokata lilhom, u l-programmi 
ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-
appoġġ tekniku. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat 
ta' implimentazzjoni.

(45) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-pakketti 
ta' riformi u investimenti u l-impenji ta' 
riforma li jridu jiġu implimentati mill-Istati 
Membri, id-determinazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit tal-
Programm allokata lilhom, u l-programmi 
ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-
appoġġ tekniku. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat 
ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm ta' Appoġġ għal Riformi ("il-
Programm").

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm ta' Appoġġ għal Riformi u 
Investimenti (il-"Programm") li 
jikkonsisti minn strument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività, strument 
għall-konverġenza u r-riforma u strument 
ta' appoġġ tekniku.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
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Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-
baġit għall-perjodu 2021 – 2027, il-forom 
ta' finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-
għoti ta' dan it-tip ta' finanzjament.

Jistabbilixxi l-għanijiet tal-istrumenti tal-
Programm, il-baġit għall-perjodu 2021 –
 2027, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni 
u r-regoli għall-għoti ta' dan it-tip ta' 
finanzjament.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. "Semestru Ewropew" tfisser il-
qafas għall-koordinazzjoni tal-politiki 
ekonomiċi fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. "orjentazzjonijiet strateġiċi" 
tfisser l-orjentazzjonijiet strateġiċi għall-
prijoritajiet ta' riforma u investiment taż-
żona tal-euro, stabbiliti skont l-
Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) ..../.... 
[Regolament dwar qafas ta' governanza 
għall-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività għaż-żona 
tal-euro kif propost mid-dokument 
COM(2019)0354];

Or. en
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. "riformi strutturali" tfisser ir-
riformi li:
(i) huma rilevanti għall-implimentazzjoni 
tal-għanijiet tat-Trattat; jew
 jimmiraw li jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, 
ambjentali u soċjali bil-għan li jiżdiedu l-
koeżjoni, il-konverġenza u jonqsu d-
disparitajiet reġjonali skont l-Artikolu 174 
tat-TFUE; jew
 jappoġġaw l-investimenti sostenibbli u 
inklużivi allinjati mal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti 
u mal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali.

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "Stat Membru eliġibbli", taħt il-
faċilità ta' konverġenza, tfisser Stat 
Membru, li l-munita tiegħu mhijiex l-euro 
u li jkun ħa passi dimostrabbli lejn l-
adozzjoni tal-munita unika f'qafas ta' 
żmien speċifikat fit-tħejjija tiegħu biex 
jingħaqad maż-żona tal-euro. Il-passi 
dimostrabbli għandhom jikkonsistu f'ittra 
formali mill-gvern tal-Istat Membru 
konċernat lill-Kummissjoni fejn jiddikjara 
l-impenn ċar tiegħu li jingħaqad maż-
żona tal-euro fi żmien raġonevoli u definit 
u li jippreżenta pjan direzzjonali kredibbli 

imħassar
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marbut biż-żmien, wara konsultazzjoni 
mal-Kummissjoni, għall-implimentazzjoni 
ta' miżuri konkreti bi tħejjija għal 
parteċipazzjoni b'suċċess fiż-żona tal-
euro, inklużi passi biex jiġi żgurat l-
allinjament sħiħ tal-leġislazzjoni 
nazzjonali tiegħu mar-rekwiżiti taħt id-
dritt tal-Unjoni (inkluż l-Unjoni 
Bankarja).

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-għodda għat-twettiq ta' riformi; (a) l-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività;

Or. en

Emenda 60

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-istrument għall-konverġenza u r-
riforma; u

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(b) l-istrument ta' appoġġ tekniku; u (b) l-istrument ta' appoġġ tekniku;

Or. en

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-faċilità ta' konverġenza għat-
tħejjija għas-sħubija fiż-żona tal-euro.

imħassar

Or. en

Emenda 63

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) jippromwovi l-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tal-Unjoni u jappoġġa 
lill-isforzi tal-Istati Membri biex itejbu l-
kapaċità amministrattiva tagħhom ħalli 
jimplimentaw id-dritt u l-għanijiet ta' 
politika tal-Unjoni u jagħti kontribut lill-
implimentazzjoni tal-impenji meħuda 
mill-Unjoni u mill-Istati Membri fil-
kuntest tal-Ftehim ta' Pariġi, tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti u tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali.

Or. en

Emenda 64

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

(a) jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati 
l-isfidi nazzjonali ta' riforma ta' natura 
strutturali bl-għan li titjieb il-prestazzjoni 
tal-ekonomiji nazzjonali u jiġu promossi 
strutturi ekonomiċi u soċjali reżiljenti fl-
Istati Membri, u b'hekk jikkontribwixxi 
għall-koeżjoni, għall-kompetittività, għall-
produttività, għat-tkabbir u għall-impjiegi; 
u

(a) jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati 
l-isfidi nazzjonali ta' riforma ta' natura 
strutturali bl-għan li titjieb il-prestazzjoni 
tal-ekonomiji nazzjonali u jiġu promossi 
strutturi ekonomiċi u soċjali reżiljenti fl-
Istati Membri, u b'hekk jikkontribwixxi 
għall-koeżjoni, għall-kompetittività, għall-
produttività, għall-inklużjoni soċjali, għat-
tkabbir u għall-impjiegi;

Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-
kapaċità amministrattiva tal-Istati Membri 
fir-rigward tal-isfidi ffaċċjati mill-
istituzzjonijiet, mill-governanza, mill-
amministrazzjoni pubblika, u mis-setturi 
ekonomiċi u soċjali.

(b) jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-
kapaċità amministrattiva tal-Istati Membri 
fir-rigward tal-isfidi ffaċċjati mill-
istituzzjonijiet, mill-governanza, mill-
amministrazzjoni pubblika, u mis-setturi 
ekonomiċi u soċjali; u

Or. en

Emenda 66

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jikkontribwixxi għar-reżiljenza 
ekonomika, amministrattiva, istituzzjonali 
u soċjali tal-Istati Membri quddiem 
xokkijiet ta' skala kbira u għall-irkupru 
tagħhom wara kriżi fil-livell tal-Unjoni 
jew nazzjonali.

Or. en
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Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tal-għodda għat-twettiq 
ta' riformi, il-Programm għandu jipprovdi 
lill-Istati Membri b'inċentivi finanzjarji 
bil-għan li jilħqu l-istadji importanti u l-
miri tar-riformi strutturali kif stabbilit fl-
impenji ta' riformi li l-Istat Membru jkun 
daħal għalihom mal-Kummissjoni.

(a) fir-rigward tal-istrument baġitarju 
għall-konverġenza u l-kompetittività, il-
Programm għandu joffri lill-Istati Membri 
appoġġ finanzjarju bil-għan li jilħqu l-
istadji importanti u l-objettivi tar-riformi u 
tal-investimenti kif stabbilit fil-pakketti ta' 
riformi u investimenti.

Or. en

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fir-rigward tal-istrument għall-
konverġenza u r-riforma, il-Programm 
għandu joffri lill-Istati Membri inċentivi 
finanzjarji bil-għan li jilħqu l-istadji 
importanti u l-objettivi tar-riformi 
strutturali kif stabbilit fl-impenji ta' 
riforma li daħlu għalihom l-Istati Membri 
u l-Kummissjoni li huma rilevanti għat-
tħejjija tagħhom għall-adeżjoni maż-żona 
tal-euro, kif ukoll li jinkoraġġixxu l-
konverġenza lejn l-adeżjoni maż-żona tal-
euro tal-Istati Membri li l-munita 
tagħhom mhijiex l-euro u jgħin biex joffri 
appoġġ finanzjarju biex jiġu indirizzati l-
isfidi nazzjonali ta' riforma ta' natura 
strutturali, biex b'hekk jiġu promossi 
strutturi ekonomiċi u soċjali reżiljenti.

Or. en
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Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward tal-istrument ta' appoġġ 
tekniku, il-Programm għandu jappoġġja l-
isforzi tal-awtoritajiet nazzjonali fit-titjib 
tal-kapaċità amministrattiva tagħhom biex 
ifasslu, jiżviluppaw u jimplimentaw 
riformi, inkluż permezz ta' skambju ta' 
prattiki tajbin, proċessi u metodoloġiji 
xierqa u ġestjoni aktar effettiva u effiċjenti 
tar-riżorsi umani.

(b) fir-rigward tal-istrument ta' appoġġ 
tekniku, il-Programm għandu jappoġġa l-
isforzi tal-awtoritajiet nazzjonali fit-titjib 
tal-kapaċità amministrattiva tagħhom biex 
ifasslu, jiżviluppaw u jimplimentaw 
riformi, inkluż permezz ta' skambju ta' 
prattiki tajbin, proċessi u metodoloġiji 
xierqa u ġestjoni aktar effettiva u effiċjenti 
tar-riżorsi umani, u jikkontribwixxi għat-
tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva tal-
Istati Membri biex jimplimentaw id-dritt 
tal-Unjoni fir-rigward tal-isfidi li jħabbtu 
wiċċhom magħhom l-istituzzjonijiet, l-
amministrazzjoni pubblika u s-setturi 
ekonomiċi u soċjali;

Or. en

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fir-rigward tal-faċilità ta' 
konverġenza għat-tħejjija għas-sħubija 
fiż-żona tal-euro l-Programm għandu:

imħassar

(i) jipprovdi inċentivi finanzjarji lill-Istati 
Membri eliġibbli biex jgħinuhom jiksbu l-
istadji importanti u l-miri tar-riformi, li 
huma rilevanti għat-tħejjija għall-
parteċipazzjoni taż-żona tal-euro, kif 
stabbilit fl-impenji ta' riformi li l-Istat 
Membru jkun daħal għalihom mal-
Kummissjoni; u
 jappoġġja l-isforzi tal-awtoritajiet 
nazzjonali tal-Istati Membri eliġibbli biex 
itejbu l-kapaċità amministrattiva tagħhom 
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biex ifasslu, jiżviluppaw u jimplimentaw 
riformi rilevanti għat-tħejjija għall-
parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro, inkluż 
permezz ta' skambju ta' prattiki tajbin, 
proċessi u metodoloġiji xierqa u ġestjoni 
aktar effettiva u effiċjenti tar-riżorsi 
umani.

Or. en

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet ġenerali u speċifiċi stabbiliti 
fl-Artikoli 4 u 5 għandhom jirreferu għall-
oqsma ta' politika relatati mal-koeżjoni, 
mal-kompetittività, mal-produttività, mar-
riċerka u l-innovazzjoni, mat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, mal-
impjiegi u mal-investiment, b'mod 
partikolari għal wieħed jew aktar minn 
dawn li ġejjin:

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Programm 
għandu jirreferi għall-oqsma ta' politika 
relatati mal-konverġenza 'l fuq, mal-
koeżjoni, mal-kompetittività, mal-
produttività, mal-iżvilupp sostenibbli, mal-
infrastrutturi, mar-riċerka u l-
innovazzjoni, mat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, mal-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis tal-inugwaljanza, mar-
reżiljenza tal-istrutturi ekonomiċi u 
soċjali, mal-ħolqien ta' impjiegi ta' 
kwalità għolja u mal-investiment, b'mod 
partikolari għal wieħed jew aktar minn 
dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġestjoni finanzjarja u tal-assi 
pubbliċi, il-proċess baġitarju, il-ġestjoni 
tad-dejn u l-amministrazzjoni tad-dħul u l-
politiki li għandhom l-għan li jiġġieldu 

(a) il-ġestjoni finanzjarja u tal-assi 
pubbliċi, il-proċess baġitarju, il-ġestjoni 
tad-dejn u l-amministrazzjoni tad-dħul u n-
nefqa u l-politiki li għandhom l-għan li 
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kontra l-evażjoni tat-taxxa; jiġġieldu kontra l-evitar tat-taxxa, il-frodi 
tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa;

Or. en

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ambjent tan-negozju, inkluż għall-
intrapriżi żgħar u medji, l-
industrijalizzazzjoni mill-ġdid, l-iżvilupp 
tas-settur privat, is-swieq tal-prodotti u tas-
servizzi, l-investiment, il-parteċipazzjoni 
pubblika fl-impriżi, il-proċessi ta' 
privatizzazzjoni, il-kummerċ u l-
investiment dirett barrani, il-kompetizzjoni 
u l-akkwist pubbliku, l-iżvilupp settorjali 
sostenibbli u l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni;

(c) l-ambjent tan-negozju, inkluż għall-
intrapriżi żgħar u medji, l-
industrijalizzazzjoni mill-ġdid, l-iżvilupp 
tas-settur privat, is-swieq tal-prodotti u tas-
servizzi, il-politika dwar l-investimenti 
pubbliċi, l-investimenti privati, il-
kummerċ u l-investiment dirett barrani, il-
kompetizzjoni u l-akkwist pubbliku, l-
iżvilupp settorjali sostenibbli u l-appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni u d-
diġitalizzazzjoni;

Or. en

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-edukazzjoni u t-taħriġ, il-politika 
tas-suq tax-xogħol, inkluż id-djalogu 
soċjali, għall-ħolqien tal-impjiegi, il-ġlieda 
kontra l-faqar, il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, is-sistemi tas-sigurtà 
soċjali u tal-assistenza soċjali, is-sistemi 
tas-saħħa pubblika u tal-kura tas-saħħa, 
kif ukoll il-politiki ta' koeżjoni, l-ażil, il-
migrazzjoni u l-fruntieri;

(d) is-sistemi tas-sigurtà soċjali u tal-
assistenza soċjali, is-sistemi tas-saħħa 
pubblika u tal-kura tas-saħħa, l-
edukazzjoni, it-tagħlim u t-taħriġ tul il-
ħajja, il-politiki inklużi tas-suq tax-xogħol 
inkluż id-djalogu soċjali, il-ħolqien ta' 
impjiegi ta' kwalità għolja, il-ħiliet 
diġitali, il-ġlieda kontra l-faqar, l-
inugwaljanza tal-introjti u bejn il-ġeneri, 
il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, l-
indirizzar tal-faqar enerġetiku u l-ħolqien 
ta' opportunitajiet indaqs b'enfasi 
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partikolari fuq it-tfal u ż-żgħażagħ, kif 
ukoll il-politiki ta' koeżjoni, l-asil, il-
migrazzjoni u l-fruntieri;

Or. en

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-politiki għall-implimentazzjoni 
tal-azzjoni klimatika, il-mobbiltà, il-
promozzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija u fir-
riżorsi, sorsi ta' enerġija rinnovabbli, il-
kisba tad-diversifikazzjoni tal-enerġija u l-
iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija, u għas-
settur agrikolu, is-sajd u l-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali; u

(e) il-politiki għall-implimentazzjoni 
tal-pilastru ambjentali tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent u l-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, l-azzjoni klimatika, 
il-mobbiltà, il-promozzjoni tal-ekonomija 
ċirkolari, l-effiċjenza fl-enerġija u fir-
riżorsi, sorsi ta' enerġija rinnovabbli, il-
kisba tad-diversifikazzjoni tal-enerġija u l-
iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija, u għas-
settur agrikolu, il-protezzjoni tal-ħamrija u 
tal-bijodiversità, is-sajd u l-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni rurali;

Or. en

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-politiki għall-iżvilupp ulterjuri 
tan-netwerk infrastrutturali nazzjonali fil-
qasam politiku, ekonomiku, 
amministrattiv, diġitali, tas-sigurtà, tal-
alloġġi, tas-saħħa, tat-trasport, 
ambjentali, tal-akkwist u tal-funzjonijiet 
edukattivi; u

Or. en
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Emenda 77

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dawl ta' dak li għallmuna l-kriżijiet 
reċenti li ħallew impatt fuq l-Unjoni, il-
kamp ta' applikazzjoni tal-Programm 
għandu eċċezzjonalment jirreferi għall-
proposti li jżidu r-reżiljenza ekonomika, 
amministrattiva, istituzzjonali u soċjetali 
biex nirreżistu għax-xokkijiet ta' skala 
kbira bis-saħħa ta' xi wieħed mis-
segwenti:
(a) kapaċitajiet ta' twissija bikrija u ta' 
risposta kkoordinata bħala reazzjoni f'każ 
ta' riskju sostanzjali għas-sigurtà u għas-
saħħa pubblika (eż. pandemiji u epidemiji, 
diżastri naturali);
(b) soluzzjonijiet għat-tkomplija tal-
attivitajiet tan-negozju u għall-kontinwità 
tas-servizzi għall-istituzzjonijiet u s-setturi 
pubbliċi u privati essenzjali, anki fil-
qasam politiku, ekonomiku, 
amministrattiv, tas-sigurtà, soċjali, tas-
saħħa, tat-trasport, tal-akkwist u tal-
funzjonijiet edukattivi; u
(c) it-titjib tal-kapaċità tal-gvernijiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali biex jagħtu 
appoġġ liċ-ċittadini milquta fi żminijiet ta' 
impatti għal għarrieda f'ħajjithom, li 
ġraw bħala konsegwenza ta' xokkijiet 
esterni.

Or. en

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sa EUR 22 000 000 000 għall-
għodda għat-twettiq ta' riformi;

(a) sa EUR 16 800 000 000 għall-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività;

Or. en

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) sa EUR 7 200 000 000 għall-
istrument għall-konverġenza u r-riforma;

Or. en

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sa EUR 840 000 000 għall-
istrument ta' appoġġ tekniku;

(b) sa EUR 1 000 000 000 għall-
istrument ta' appoġġ tekniku.

Or. en

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) sa EUR 2 160 000 000 għall-
faċilità ta' konverġenza, li minnhom:

imħassar

(i) sa EUR 2 000 000 000 għall-
komponent ta' appoġġ finanzjarju; u
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 sa EUR 160 000 000 għall-komponent ta' 
appoġġ tekniku.

Or. en

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk sal-31 ta' Diċembru tal-2023, skont 
il-faċilità ta' konverġenza Stat Membru 
mhux fiż-żona tal-euro ma jkunx ħa passi 
dimostrabbli biex jadotta l-munita unika 
f'perjodu ta' żmien speċifikat, l-ammont 
massimu disponibbli għal dak l-Istat 
Membru taħt il-komponent ta' appoġġ 
finanzjarju tal-faċilità ta' konverġenza 
skont l-Artikolu 26 għandu jiġi rillokat 
għall-għodda għat-twettiq ta' riformi 
msemmija fil-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu. Il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
dwar dan wara li tkun tat lill-Istat 
Membru konċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi 
żmien xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
konklużjonijiet tagħha.

imħassar

Or. en

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Riżorsi allokati lill-Istati Membri 
taħt ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq it-talba 
tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-Programm. 
Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn 
ir-riżorsi direttament skont il-punt (a) tal-

4. Riżorsi allokati lill-Istati Membri 
f'reġim ta' ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq 
it-talba tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-
istrument għall-konverġenza u r-riforma 
b'limitu massimu ta' 10 % tal-pakkett 
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Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju 
jew indirettament skont il-punt (c) ta' dak l-
Artikolu. Fejn possibbli dawn ir-riżorsi 
għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-
Istat Membru kkonċernat.

baġitarju tal-Istat Membru, kif ukoll lill-
istrument ta' appoġġ tekniku. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawn 
ir-riżorsi direttament skont il-punt (a) tal-
Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju 
jew indirettament skont il-punt (c) ta' dak l-
Artikolu. Fejn possibbli dawn ir-riżorsi 
għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-
Istat Membru kkonċernat. 

Or. en

Emenda 84

Proposta għal regolament
Kapitolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU Ia 
Strument baġitarju għall-konverġenza u l-
kompetittività

Or. en

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Stati Membri eliġibbli

1. L-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività għandu 
jkun disponibbli għall-Istati Membri li l-
munita tagħhom mhijiex l-euro.
2. L-istrument baġitarju għandu jkun 
disponibbli anki għall-Istati Membri li l-
munita tagħhom mhijiex l-euro li 
jipparteċipaw fil-mekkaniżmu tar-rati tal-
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kambju (ERM-II) bil-ħsieb tal-adozzjoni, 
min-naħa tagħhom, tal-euro fil-futur.
3. L-Istati Membri li huma eliġibbli 
għall-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività abbażi tal-
paragrafu 2 u li huma wkoll eliġibbli 
għall-istrument għall-konverġenza u r-
riforma għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien f'liema 
strument biħsiebhom jipparteċipaw. L-
Istati Membri li jiddeċiedu li 
jipparteċipaw fl-istrument baġitarju ma 
għandhomx jibqgħu jkunu eliġibbli għall-
istrument għall-konverġenza u r-riforma.

Or. en

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Pakketti ta' riformi u investimenti 

eliġibbli
1. Bil-għan li jilħqu l-għanijiet 
indikati fl-Artikoli 4 u 5, u fi ħdan il-
kamp ta' applikazzjoni stabbilit fl-
Artikolu 6, il-pakketti eliġibbli għall-
finanzjament fl-ambitu tal-istrument 
baġitarju għall-konverġenza u l-
kompetittività għandhom, bħala regola, 
ikun fihom miżuri għall-implimentazzjoni 
tar-riformi strutturali kif ukoll tal-proġetti 
ta' investimenti pubbliċi bis-saħħa ta' 
pakkett koerenti ta' azzjonijiet li jitwettaq 
fl-oqsma ta' politika relatati.
2. Il-pakketti msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom 
jirriflettu l-orjentazzjonijiet strateġiċi kif 
definiti fil-punt (5b) tal-Artikolu 2(1) u 
għandhom ikunu konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet strutturali identifikati fil-
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kuntest tas-Semestru Ewropew għall-
koordinazzjoni tal-politika ekonomika, 
b'kont meħud tal-indikaturi soċjali u 
ambjentali speċifiċi identifikati għal kull 
Stat Membru, jew, meta jkun il-każ, fil-
kuntest tal-programmi ta' aġġustament 
makroekonomiku, jew ma' azzjonijiet 
relatati mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 7c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7c
Implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività b'ġestjoni diretta skont ir-
Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 7d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7d
Baġit supplimentari

1. Barra mill-pakketti finanzjarji 
indikati fl-Artikolu 7(2) ta' dan ir-
Regolament, l-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività jista' jkun 
iffinanzjat permezz ta' kontribuzzjonijiet 
addizzjonali min-naħa tal-Istati Membri 
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jew minn ħruġ komuni ta' dejn li jista' 
jkun iffinanzjat minn riżorsi proprji 
ġodda tal-Unjoni. Dawn il-fondi 
supplimentari għandhom jintużaw skont 
ir-regoli u għall-finijiet tal-istrument 
baġitarju għall-konverġenza u l-
kompetittività. Għandhom jikkostitwixxu 
dħul assenjat estern bħala żieda mal-
każijiet elenkati fil-punt (a) tal-
Artikolu 21(2) tar-Regolament 
Finanzjarju. Il-punt (a) tal-Artikolu 22(2) 
tar-Regolament Finanzjarju għandu 
japplika lil dawk il-kontribuzzjonijiet 
addizzjonali.
2. Il-kontribuzzjonijiet addizzjonali 
min-naħa tal-Istati Membri jew li jiġu 
mill-ħruġ komuni ta' dejn minn riżorsi 
proprji tal-Unjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom 
jintużaw f'konformità ma' dan ir-
Regolament. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni għandha torganizza sejħiet 
annwali separati, f'kull stadju rilevanti, 
skont l-Artikolu 7f għall-allokazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet addizzjonali li jenħtieġ 
li jkunu disponibbli għall-Istati Membri 
kkonċernati f'kull stadju u sejħa.

Or. en

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 7e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7e
Kontribuzzjoni finanzjarja massima

Għandha tkun ikkalkulata kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għal kull Stat 
Membru għall-proċess ta' allokazzjoni tal-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività msemmi fl-Artikolu 7f, bl-
użu tal-metodoloġija indikata fl-Anness 1, 
abbażi tal-popolazzjoni u l-invers tal-
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Prodott Domestiku Gross (PDG) 
per capita ta' kull Stat Membru.
Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi allokata lil kull Stat 
Membru, parzjalment jew b'mod sħiħ, 
f'kull stadju u sejħa tal-proċess ta' 
allokazzjoni regolari stabbilit fl-
Artikolu 7f.

Or. en

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 7f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7f
Proċess ta' allokazzjoni u sejħiet

1. Għandu jiġi allokat, permezz tal-
proċess ta' allokazzjoni regolari, 80 % tal-
pakkett kumplessiv tal-istrument baġitarju 
għall-konverġenza u l-kompetittività 
msemmi fl-Artikolu 7(2).
Il-proċess ta' allokazzjoni għall-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
disponibbli għal kull Stat Membru, 
imsemmi fl-Artikolu 7e, għandu jsir fi 
stadji u sejħiet. Għal kull stadju u għal 
kull sejħa, Stat Membru jista' jipproponi 
li jirċievi sal-ammont sħiħ tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima, 
imsemmija fl-Artikolu 7e, biex 
jimplimenta l-proposti għall-pakketti 
proposti skont l-Artikolu 7h.
2. Sa ... [24 xahar mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli għall-allokazzjoni 40 % tal-
pakkett imsemmi fl-Artikolu 7(2). Kull 
Stat Membru jista' jipproponi li jirċievi 
sal-ammont sħiħ tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima, imsemmija fl-
Artikolu 7e, biex jimplimenta l-proposti 
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tal-pakketti.
3. Bejn ... [mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament] u ... [48 xahar 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
tagħmel disponibbli 40 % tal-pakkett 
imsemmi fl-Artikolu 7(2), flimkien mal-
ammont li kien ġie allokat skont il-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. Kull Stat 
Membru jista' jipproponi li jirċievi sal-
ammont sħiħ tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima, imsemmija fl-
Artikolu 7e, flimkien mal-eventwali 
ammont mhux użat tal-allokazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima tiegħu 
msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu, biex jimplimenta l-pakketti.
4. Minn ... [48 xahar mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-
Kummissjoni għandha torganizza u 
tippubblika sejħiet annwali fl-ambitu tal-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività u konformement mal-
kalendarju tas-Semestru Ewropew. Għal 
dak il-għan, għandha tippubblika 
kalendarju indikattiv tas-sejħiet ulterjuri 
li għandhom jiġu organizzati f'dak il-
perjodu, u għandha tindika, f'kull sejħa, 
l-ammont li jifdal tal-pakkett kumplessiv 
imsemmi fl-Artikolu 7(2).
Għandu jiġi allokat, fuq bażi flessibbli, 
20 % tal-pakkett kumplessiv imsemmi fl-
Artikolu 7(2) ta' dan ir-Regolament, 
bħala allokazzjoni supplimentari għall-
kontribuzzjoni finanzjarja massima ta' 
kull Stat Membru, għaċ-ċirkostanzi 
eċċezzjonali li jirrikjedu pakketti speċjali. 
Tali ċirkostanzi huma rappreżentati minn 
sitwazzjoni ta' emerġenza li tolqot Stat 
Membru speċifiku jew l-Unjoni fl-intier 
tagħha, li jirrikjedu reazzjoni ta' 
emerġenza minn Stat Membru jew il-
bżonn ta' reżiljenza biex jirreżisti xokkijiet 
ta' skala kbira jew Stat Membru li jkun 
għaddej minn tnaqqis serju fir-ritmu 
ekonomiku (reċessjoni ekonomika severa) 
kif definit fir-Regolament (UE) ..../.... 
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[Regolament dwar qafas ta' governanza 
għall-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività għaż-żona 
tal-euro kif propost mid-dokument 
COM(2019)0354].

Or. en

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 7g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7g
Addizzjonalità u finanzjament 

komplementari
L-appoġġ fl-ambitu tal-istrument 
baġitarju għall-konverġenza u l-
kompetittività għandu jkunu addizzjonali 
għall-appoġġ mogħti fl-ambitu tal-fondi u 
tal-programmi l-oħra tal-Unjoni. Il-
proġetti ta' riforma u ta' investiment 
appoġġat fl-ambitu ta' dan l-istrument 
jistgħu jirċievu appoġġ minn programmi 
u strumenti oħra tal-Unjoni dment li dan 
l-appoġġ ma jkoprix l-istess kostijiet.

Or. en

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 7h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7h
Proposta għal pakkett ta' riformi u 

investimenti
1. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ fl-ambitu tal-istrument baġitarju 
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għall-konverġenza u l-kompetittività 
għandu jippreżenta lill-Kummissjoni 
proposta għal pakkett kif iddefinit fl-
Artikolu 7b ta' dan ir-Regolament. Sabiex 
ir-riformi li jridu jsiru jkollhom livell 
għoli ta' appoġġ, l-Istati Membri li jkunu 
jixtiequ jibbenefikaw mill-Programm 
għandhom, bħala parti mill-proċess tat-
tfassil tal-proposti għall-pakketti, 
jikkonsultaw lill-partijiet ikkonċernati 
rilevanti, bħall-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-sħab ekonomiċi u soċjali u s-
soċjetà ċivili, bi qbil mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tar-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/2014, kif 
ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
2. Il-proposta għal pakkett 
ippreżentata minn Stat Membru għandha 
tkun ippreżentata flimkien mal-programm 
ta' riforma nazzjonali fil-forma ta' anness 
separat jew f'kalendarju speċifiku adottat 
mill-Kummissjoni.
3. Il-proposta għal pakkett għandha 
tkun motivata u sostanzjata kif dovut. 
B'mod partikolari hija għandha 
tistabbilixxi l-elementi li ġejjin:
(a) spjegazzjoni tal-kompatibbiltà mal-
orjentazzjonijiet strateġiċi kif definiti fil-
punt (5b) tal-Artikolu 2(1) u l-konsistenza 
mal-isfidi u mal-prijoritajiet strutturali 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew jew fil-kuntest tal-programmi 
ta' aġġustament makroekonomiku, u ma' 
azzjonijiet rilevanti oħra relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni;
(b) l-impatt mistenni tal-pakkett ta' 
riformi u investimenti fuq il-konverġenza 
u l-kompetittività;
(c) ġustifikazzjoni tal-koerenza tal-pakkett 
fl-oqsma ta' politika li fihom il-miżuri se 
jkunu implimentati;
(d)- il-kontribut għall-implimentazzjoni 
tal-impenji tal-Unjoni u tal-Istati Membri, 
kif imsemmi fl-Artikolu 7b(2), u, meta 
possibbli, l-effetti konsegwenzjali fl-Istati 
Membri l-oħra;
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(e)- l-impatti mistennija f'termini 
ekonomiċi, soċjali u, meta rilevanti, 
ambjentali tar-riformi u tal-investimenti 
fl-Istati Membri kkonċernati, inkluż fuq 
it-tabella ta' valutazzjoni tas-Semestru 
Ewropew (indikaturi ewlenin u awżiljarji) 
u fuq it-tabella ta' valutazzjoni soċjali tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;
(f) il-miżuri ta' akkumpanjament 
meħtieġa biex jittaffu l-impatti ambjentali, 
ekonomiċi u soċjali negattivi identifikati u 
l-kontribut biex tissaħħaħ il-koeżjoni;
(g) il-kost totali stmat tal-pakkett 
ippreżentat u sostnut minn ġustifikazzjoni 
xierqa;
(h) il-proġetti ta' riforma u ta' investiment 
previsti, il-perjodu ta' riforma u ta' 
investiment relatat u analiżi tal-kostijiet u 
l-benefiċċji;
(i) l-istadji importanti, l-objettivi u 
kalendarju għall-implimentazzjoni tar-
riformi fuq perjodu massimu ta' erba' 
snin u tal-investimenti fuq perjodu 
massimu ta' seba' snin;
(j) l-arranġamenti għall-implimentazzjoni 
effettiva tal-pakkett mill-Istati Membri 
kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u 
l-objettivi proposti, u l-indikaturi relatati;
(k) il-kofinanzjament nazzjonali previst 
tal-pakkett ta' riformi u investimenti, 
ikkalkulat skont l-Artikolu 7k;
(l) meta rilevanti, l-informazzjoni dwar il-
finanzjamenti eżistenti jew ippjanati tal-
Unjoni.
Stat Membru li jixtieq jirċievi allokazzjoni 
supplimentari għall-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima, kif iddefinit fl-
Artikolu 7f, għandu jippreżenta lill-
Kummissjoni, flimkien mal-elementi 
elenkati hawn fuq, spjegazzjoni taċ-
ċirkostanzi eċċezzjonali li tiġġustifika l-
bżonn tal-pakkett speċjali u tal-impatt 
ekonomiku, soċjali, meta rilevanti, 
ambjentali fuq l-Istat Membru 
kkonċernat;
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4. Fit-tħejjija ta' proposti ta' kwalità 
għolja għall-proposti għall-pakketti ta' 
riformi u investimenti, fuq talba ta' Stat 
Membru, jistgħu jiġu organizzati pariri 
bejn il-pari mill-Kummissjoni sabiex l-
Istati Membri li jitolbu jkunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-esperjenza ta' Stati 
Membri oħra.

Or. en

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 7i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7i
Valutazzjoni tal-Kummissjoni

1. Meta tivvaluta l-proposta għal 
pakkett, il-Kummissjoni għandha taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat 
Membru konċernat. Il-Kummissjoni tista' 
tagħmel osservazzjonijiet jew titlob 
informazzjoni addizzjonali. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-
informazzjoni addizzjonali mitluba u jista' 
jirrevedi l-proposta, jekk meħtieġ, qabel il-
preżentazzjoni uffiċjali tagħha.
2. Meta tivvaluta l-proposta għal 
pakkett, il-Kummissjoni għandha tqis il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti 
mill-Istat Membru kkonċernat, kif 
imsemmi fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 7h, 
kif ukoll kwalunkwe informazzjoni 
rilevanti oħra.
3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-effikaċja, l-effiċjenza, il-koerenza u r-
rilevanza tal-proposta għal pakkett u, għal 
dak il-għan, għandha tqis l-erba' kriterji li 
ġejjin:
(a) effikaċja:
(i) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
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mistennija jkollha, f'termini netti, impatti 
pożittivi u dejjiema fuq l-Istati Membri 
kkonċernati biex jintlaħqu l-għanijiet 
imsemmijin fl-Artikoli 4 u 5 filwaqt li 
jitqiesu l-miżuri ta' akkumpanjament;
 jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
mistennija jkollha impatt ekonomiku, 
soċjali u, meta rilevanti, ambjentali 
dejjiemi fl-Istat Membru kkonċernat, 
inkluż fit-tabella ta' valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew (indikaturi ewlenin u 
awżiljarji) u fuq it-tabella ta' valutazzjoni 
soċjali tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali u l-effikaċja tal-miżuri ta' 
akkumpanjament previsti biex itaffu l-
impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali 
negattivi identifikati;
(iii) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija li jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-proposta għal pakkett, inklużi 
l-istadji importanti u l-objettivi proposti, u 
l-indikaturi relatati;
(iv) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
mistennija tikkontribwixxi b'mod effikaċi 
għall-konverġenza u għall-kompetittività 
tal-Istat Membru fil-perjodu ta' 
implimentazzjoni u tikkontribwixxi biex 
issaħħaħ il-koeżjoni;
(b) effiċjenza:
(i) jekk il-ġustifikazzjoni li jagħti l-Istat 
Membru rigward l-ammont tal-kostijiet 
totali stmati tal-proposta għal pakkett 
ippreżentata hija raġonevoli u plawżibbli;
(ii) jekk il-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment previsti, il-perjodu ta' riforma 
u ta' investiment relatat u l-analiżi tal-
kostijiet u l-benefiċċji dettaljata humiex 
raġonevoli u plawżibbli;
(c) koerenza:
(i) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
koerenti fl-oqsma ta' politika li fihom il-
miżuri se jkunu implimentati;
(ii) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
konformi mal-impenji tal-Unjoni u tal-
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Istati Membri indikati fl-Artikolu 7b(2);
(d) rilevanza:
(i) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
kompatibbli mal-orjentazzjonijiet 
strateġiċi kif iddefiniti fil-punt (5b) tal-
Artikolu 2(1);
(ii) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
konsistenti mal-isfidi u mal-prijoritajiet 
strutturali identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew jew fil-kuntest ta' 
programm ta' aġġustament 
makroekonomiku;
(iii) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
konsistenti mal-azzjonijiet rilevanti l-oħra 
relatati mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-
Unjoni;
Il-kriterji tal-valutazzjoni msemmija f'dan 
il-paragrafu għandhom jiġu applikati 
skont il-linji gwida stabbiliti fl-Anness II.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta n-natura, is-severità u 
d-durata tal-impatt ekonomiku, soċjali u 
ambjentali taċ-ċirkostanzi eċċezzjonali, 
kif imsemmija fl-Artikolu 7f, abbażi tal-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
skont l-Artikolu 7h.
4. Għall-fini tal-valutazzjoni tal-
proposti għal pakkett ippreżentati mill-
Istati Membri, il-Kummissjoni tista' tkun 
assistita minn esperti.

Or. en

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 7j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7j
Deċiżjoni tal-Kummissjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
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deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-proposta mill-
Istat Membru, permezz ta' att delegat 
skont l-Artikolu 36a. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
proposta għal pakkett, dik id-deċiżjoni 
għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment li jridu jiġu 
implimentati mill-Istat Membru, inkluż l-
istadji importanti u l-objettivi u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont 
l-Artikolu 7f, kif ukoll il-kofinanzjament 
nazzjonali.
Il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha 
tikkomplementa miżuri jew operazzjonijiet 
oħra appoġġati minn fondi tal-Unjoni, 
skont l-Artikolu 33.
2. L-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għall-pakketti li jkunu 
konformi mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 7i għandu jiġi ffissat b'dan il-
mod:
(a) meta l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-proposta għal pakkett li minnu 
jitnaqqas il-kofinanzjament nazzjonali 
huwa pariġġ il-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima, jew ogħla minnha, għal dak l-
Istat Membru msemmi fl-Artikolu 7e li 
miegħu, meta jkun il-każ, jiżdied il-
finanzjament supplimentari għall-
kontribuzzjoni finanzjarja massima, kif 
imsemmija fl-Artikolu 7f, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-
Istat Membru kkonċernat għandha tkun 
pariġġ l-ammont totali tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima msemmija fl-
Artikolu 7e li miegħu, meta jkun il-każ, 
jiżdied il-finanzjament supplimentari 
għall-kontribuzzjoni finanzjarja massima, 
kif imsemmija fl-Artikolu 7f;
(b) meta l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-pakkett li minnu jitnaqqas il-
kofinanzjament nazzjonali huwa aktar 
baxx mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal dak l-Istat Membru 
msemmi fl-Artikolu 7e li miegħu, meta 
jkun il-każ, jiżdied il-finanzjament 
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supplimentari għall-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima, kif imsemmija fl-
Artikolu 7f, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru għandha tkun 
pariġġ l-ammont tal-kostijiet totali stmati 
tal-proposta għal pakkett li minnu 
jitnaqqas il-kofinanzjament nazzjonali;
Jekk il-proposta għal pakkett ma 
tikkonformax mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 7i(3), ma għandha tiġi allokata l-
ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat. Bi qbil mal-punt (d) 
tal-Artikolu 19(2), l-Istat Membru 
kkonċernat jista' jagħmel talba għal 
appoġġ tekniku biex jippermetti tħejjija 
aħjar tal-proposta fiċ-ċikli sussegwenti.
3. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tistabbilixxi wkoll:
(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li 
għandha titħallas f'pagamenti parzjali 
ladarba l-Istat Membru jkun implimenta 
b'mod sodisfaċenti l-istadji importanti u l-
objettivi kollha identifikati fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-pakkett;
(b) id-deskrizzjoni tar-riformi u tal-
proġetti ta' investiment u l-ammont tal-
kost totali stmat tal-pakkett;
(c) il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-
pakkett, skont is-segwenti:
(i) fir-rigward tat-tlestija tal-investimenti, 
il-perjodu tal-investimenti sa liema l-
proġett ta' investiment irid ikun ġie 
implimentat għandu jagħlaq sa mhux 
aktar tard minn seba' snin wara l-
adozzjoni tad-deċiżjoni;
(ii) fir-rigward tat-tlestija tar-riformi, il-
perjodu tar-riformi sa liema l-proġett ta' 
investiment irid ikun ġie implimentat 
għandu jagħlaq sa mhux aktar tard minn 
erba' snin wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni.
(d) l-arranġamenti dettaljati u l-
kalendarju għall-implimentazzjoni tal-
pakkett ta' riformi u investimenti u r-
rappurtar dwarhom mill-Istat Membru 
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kkonċernat fi ħdan il-proċess tas-
Semestru Ewropew;
(e) l-indikaturi rilevanti fir-rigward 
tal-issodisfar tal-istadji importanti u tal-
objettivi; u
(f) l-arranġamenti biex jingħata 
aċċess tal-Kummissjoni għad-data 
sottostanti rilevanti.
4. Meta l-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva lil proposta għal 
pakkett, għandha tikkomunika 
valutazzjoni debitament ġustifikata fi 
żmien erba' xhur wara l-preżentazzjoni 
tal-proposta mill-Istat Membru.

Or. en

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 7k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7k
Kofinanzjament nazzjonali u 

modulazzjoni
1. L-Istati Membri għandhom 
jikkofinanzjaw tal-anqas 25 % tal-kostijiet 
totali stmati tal-investimenti tal-pakkett 
imsemmija fl-Artikolu 7h(3).
2. Jekk, fil-mument meta jippreżenta 
l-proposta għal pakkett jew il-pakkett 
modifikat skont l-Artikolu 7h ta' dan ir-
Regolament, Stat Membru jkun għaddej 
minn tnaqqis serju fir-ritmu ekonomiku 
(reċessjoni ekonomika severa) kif definit 
fir-Regolament (UE) ..../.... [Regolament 
dwar qafas ta' governanza għall-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività għaż-żona tal-euro kif 
propost mid-dokument COM(2019)0354], 
għandu jibbenefika minn tnaqqis bin-nofs 
tal-kofinanzjament nazzjonali fl-ambitu 
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tal-istrument baġitarju fir-rigward ta' 
stadju speċifiku jew sejħa speċifika 
msemmija fl-Artikolu 7h.
3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni dwar it-tnaqqis tal-
kofinanzjament nazzjonali fi żmien tliet 
xhur minn meta tirċievi t-talba mill-Istat 
Membru. Id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi r-raġunijiet li jiġġustifikaw it-
tnaqqis bin-nofs tal-kofinanzjament 
nazzjonali.
4. Id-deċiżjoni dwar it-tnaqqis tal-
kofinanzjament nazzjonali msemmija fil-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu għandha 
tapplika għal stadju speċifiku jew sejħa 
speċifika msemmija fl-Artikolu 7f li 
jseħħu wara d-data tad-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 7l (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7l
Modifika tal-pakkett tal-Istat Membru

1. Meta Stat Membru ma jistax jibqa' 
jilħaq l-għanijiet tal-pakkett, inklużi l-
istadji importanti u l-objettivi rilevanti, 
parzjalment jew totalment, minħabba 
ċirkostanzi oġġettivi, fosthom ċirkostanzi 
eċċezzjonali rappreżentati minn 
sitwazzjoni ta' emerġenza li tolqot tali Stat 
Membru jew l-Unjoni fl-intier tagħha, li 
jirrikjedu reazzjoni ta' emerġenza mit-tali 
Stat Membru jew reżiljenza biex jirreżisti 
xokkijiet ta' skala kbira jew jekk Stat 
Membru jkun għaddej minn tnaqqis serju 
fir-ritmu ekonomiku (reċessjoni 
ekonomika severa) kif definit fir-
Regolament (UE) ..../.... [Regolament 
dwar qafas ta' governanza għall-
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istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività għaż-żona tal-euro kif 
propost mid-dokument COM(2019)0354], 
l-Istat Membru kkonċernat jista' jagħmel 
talba motivata lill-Kummissjoni biex 
temenda jew tissostitwixxi d-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 7j(1) ta' dan ir-
Regolament. Għal dak il-għan, l-Istat 
Membru jista' jipproponi pakkett 
modifikat jew ġdid.
2. Meta l-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat 
Membru kkonċernat jiġġustifikaw 
modifika tal-pakkett rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pakkett 
modifikat jew il-ġdid skont l-Artikolu 7i u 
għandha tieħu deċiżjoni ġdida 
f'konformità mal-Artikolu 7j fi żmien 
erba' xhur mill-preżentazzjoni uffiċjali 
tat-talba.
3. Meta l-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat 
Membru kkonċernat ma jiġġustifikawx 
modifika tal-pakkett rilevanti, għandha 
tirrifjuta t-talba fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu fi żmien xahar 
mill-komunikazzjoni tal-konklużjonijiet 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 7m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7m
Regoli dwar il-pagamenti, is-sospensjoni 
u l-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjonijiet 

finanzjarji
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1. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
msemmija fl-Artikolu 7j(1) ta' dan ir-
Regolament għandha tikkostitwixxi 
impenn ġuridiku speċifiku skont it-tifsira 
tar-Regolament Finanzjarju, li jista' jkun 
ibbażat fuq impenji globali. L-impenji 
baġitarji jistgħu jinqasmu f'pagamenti 
parzjali annwali mifruxa fuq bosta snin.

2. Barra mill-Artikolu 12(4) tar-
Regolament Finanzjarju, l-
approprjazzjonijiet ta' impenn mhux użati 
fl-ambitu ta' dan ir-Regolament 
għandhom ikunu awtomatikament 
riportati u jistgħu jkunu impenjati sal-
31 ta' Diċembru 2027. L-ammont riportat 
għandu jintużaw għall-ewwel darba fis-
sena finanzjarja ta' wara.
3. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli.
4. Malli jitlestew l-istadji importanti 
u l-objettivi stabbiliti fid-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 7j(1), l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
lill-Kummissjoni talba ġustifikata kif 
dovut għall-pagament tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta, fi żmien xahrejn minn meta 
tirċievi t-talba, jekk l-istadji importanti u 
l-objettivi rilevanti stabbiliti fid-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 7j(1) ġewx 
implimentati b'mod sodisfaċenti. Għal 
dan l-għan, il-Kummissjoni tista' tkun 
assistita minn esperti rilevanti.
Jekk il-Kummissjoni tagħti valutazzjoni 
pożittiva, l-iżborż tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jsir f'konformità mar-
Regolament Finanzjarju.
5. Jekk, bħala riżultat tal-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, il-
Kummissjoni tistabbilixxi li l-istadji 
importanti u l-objettivi stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 7j(1) ma 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti, il-
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pagament tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
kollha jew parti minnha għandu jiġi 
sospiż. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi 
żmien xahar mill-komunikazzjoni tal-
valutazzjoni tal-Kummissjoni. 
Is-sospensjoni għandha titneħħa jekk l-
Istat Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa 
biex jiżgura implimentazzjoni sodisfaċenti 
tal-istadji importanti u l-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 7j(1).
6. B'deroga mill-Artikolu 116(2) tar-
Regolament Finanzjarju, l-iskadenza tal-
pagament għandha tibda jiddekorri mid-
data tal-komunikazzjoni tal-eżitu pożittiv 
lill-Istat Membru kkonċernat skont it-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 4, jew mid-
data tal-komunikazzjoni tat-tneħħija tas-
sospensjoni skont it-tieni subparagrafu 
tal-paragrafu 5.
7. Jekk l-Istat Membru kkonċernat 
ma jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien 
sitt xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament 
Finanzjarju wara li tkun tat lill-Istat 
Membru kkonċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi 
żmien xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
konklużjonijiet tagħha.
8. Jekk, fi żmien 18-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 7j(1) ta' dan ir-Regolament, 
ma jkun sar l-ebda progress tanġibbli fir-
rigward ta' kwalunkwe wieħed mill-istadji 
importanti u mill-objettivi rilevanti mill-
Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament 
Finanzjarju.
Il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni 
dwar il-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja wara li tkun tat lill-Istat 
Membru kkonċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi 
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żmien xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
konklużjonijiet tagħha dwar il-fatt li ma 
sar l-ebda progress tanġibbli fir-rigward 
ta' kwalunkwe wieħed mill-istadji 
importanti u mill-objettivi rilevanti.

Or. en

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 7n (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7n
Rappurtar mill-Istat Membru fis-

Semestru Ewropew
Mingħajr preġudizzju għat-punt (d) tal-
Artikolu 7j(3) ta' dan ir-Regolament, l-
Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta regolarment fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun għamel biex jilħaq l-għanijiet tal-
pakketti. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw il-proċess tas-
Semestru Ewropew bħala għodda għar-
rappurtar dwar il-progress lejn it-tlestija 
tal-pakketti. L-arranġamenti dettaljati u l-
kalendarju għar-rappurtar, inklużi l-
arranġamenti biex jingħata aċċess tal-
Kummissjoni għad-data sottostanti 
rilevanti, għandhom jiġu stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 7j(1) ta' 
dan ir-Regolament. Jekk l-Istat Membru 
kkonċernat qiegħed jimplimenta 
programm ta' aġġustament 
makroekonomiku msemmi fl-Artikolu 7 
tar-Regolament (UE) Nru 472/2013, ir-
rappurtar rilevanti jsir fit-tali kuntest, 
skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
imsemmi.

Or. en
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Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 7o (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7o
Informazzjoni lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill u komunikazzjoni dwar il-
pakketti tal-Istati Membri

1. Il-Kummissjoni għandha 
tittrażmetti l-pakketti adottati skont l-
Artikolu 7j lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill mingħajr dewmien bla bżonn. L-
Istat Membru kkonċernat jista' jitlob lill-
Kummissjoni tħassar informazzjoni 
sensittiva jew kunfidenzjali, li d-
divulgazzjoni tagħha tista' tipperikola l-
interessi pubbliċi tal-imsemmi Stat 
Membru.
2. Il-Kummissjoni tista' tagħmel 
attivitajiet ta' komunikazzjoni biex tiżgura 
l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni 
għall-appoġġ finanzjarju previst fil-
pakkett rilevanti, anki permezz ta' 
attivitajiet ta' komunikazzjoni konġunti 
mal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat 
Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 100

Proposta għal regolament
Kapitolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għodda għat-Twettiq ta' Riformi Strument għall-konverġenza u r-riforma

Or. en

Emenda 101
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-għanijiet stabbiliti fil-punt (a) tal-
Artikolu 4 u l-punt (a) tal-Artikolu 5(2), 
ir-riformi strutturali eliġibbli għall-
finanzjament taħt il-Programm għandhom 
ikunu dawk ir-riformi li għandhom l-għan 
li jindirizzaw l-isfidi identifikati fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew tal-koordinazzjoni 
tal-politika ekonomika.

Skont l-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5, 
ir-riformi strutturali eliġibbli għall-
finanzjament fl-ambitu tal-Programm 
għandhom ikunu dawk ir-riformi li 
għandhom l-għan li jindirizzaw l-isfidi u l-
prijoritajiet identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew tal-koordinazzjoni tal-
politika ekonomika jew fil-kuntest tal-
implimentazzjoni tal-programmi ta' 
aġġustament makroekonomiku li huma 
rilevanti għat-tħejjija għall-adeżjoni maż-
żona tal-euro jew relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Baġit supplimentari

1. Barra mill-pakketti finanzjarji 
indikati fl-Artikolu 7(2), l-istrument għall-
konverġenza u r-riforma jista' jkun 
iffinanzjat permezz ta' kontribuzzjonijiet 
addizzjonali min-naħa tal-Istati Membri 
jew minn ħruġ komuni ta' dejn li jista' 
jkun iffinanzjat minn riżorsi proprji 
ġodda tal-Unjoni. Dawn il-fondi 
supplimentari għandhom jintużaw skont 
ir-regoli u għall-finijiet tal-istrument 
għall-konverġenza u r-riforma. 
Għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat 
estern bħala żieda mal-każijiet elenkati 
fil-punt (a) tal-Artikolu 21(2) tar-
Regolament Finanzjarju. Il-punt (a) tal-
Artikolu 22(2) tar-Regolament 
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Finanzjarju għandu japplika lil dawk il-
kontribuzzjonijiet addizzjonali. 
2. Il-kontribuzzjonijiet addizzjonali 
min-naħa tal-Istati Membri jew li jiġu 
mill-ħruġ komuni ta' dejn minn riżorsi 
proprji tal-Unjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1 għandhom jintużaw 
f'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni għandha torganizza sejħiet 
annwali separati, f'kull stadju rilevanti, 
skont l-Artikolu 10 għall-allokazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet addizzjonali li jenħtieġ 
li jkunu disponibbli għall-Istati Membri 
kkonċernati f'kull stadju u sejħa.

Or. en

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8b
Stati Membri eliġibbli

L-istrument għall-konverġenza u r-
riforma għandu jkun disponibbli għall-
Istati Membri li l-munita tagħhom 
mhijiex l-euro li wrew li ħadu passi 
konkreti lejn l-adeżjoni maż-żona tal-euro 
u li ma infurmawx lill-Kummissjoni bl-
intenzjoni tagħhom li jipparteċipaw fl-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
l-kompetittività skont l-Artikolu 7a(3). 
Għal dan l-għan, il-"passi konkreti" 
jenħtieġ li jkunu jikkonsistu f'ittra formali 
mill-gvern tal-Istat Membru kkonċernat 
lill-Kummissjoni li fiha jiddikjara l-
impenn ċar tiegħu li jingħaqad maż-żona 
tal-euro fi żmien raġonevoli u definit u li 
jippreżenta pjan direzzjonali kredibbli 
marbut biż-żmien, wara konsultazzjoni 
mal-Kummissjoni, għall-implimentazzjoni 
ta' miżuri konkreti biex iħejju għal 
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parteċipazzjoni b'suċċess fiż-żona euro, 
inklużi passi biex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu 
mar-rekwiżiti fl-ambitu tad-dritt tal-
Unjoni (inkluż l-Unjoni Bankarja).
Jekk Stat Membru ma jurix li jkun ħa 
passi konkreti lejn l-adeżjoni maż-żona 
tal-euro u ma jkunx informa lill-
Kummissjoni bl-intenzjoni tiegħu li 
jipparteċipa fl-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività kif 
imsemmi fl-Artikolu 7a(3), il-
kontribuzzjoni finanzjarja terġa' tiġi 
allokata lill-Istati Membri l-oħra li huma 
parti mill-istrument għall-konverġenza u 
r-riforma skont l-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness 1 jistabbilixxi l-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima disponibbli għal kull 
Stat Membru mill-pakkett kumplessiv tal-
għodda għat-twettiq ta' riformi msemmija 
fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2). Din il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima tiġi 
kkalkulata għal kull Stat Membru bl-użu 
tal-kriterji u l-metodoloġija stabbiliti f'dak 
l-Anness, abbażi tal-popolazzjoni ta' kull 
Stat Membru. Din il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għandha tiġi allokata 
lil kull Stat Membru, parzjalment jew 
b'mod sħiħ, f'kull stadju u sejħa tal-proċess 
ta' allokazzjoni stabbilit fl-Artikolu 10.

L-Anness 1 jistabbilixxi l-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima disponibbli għal kull 
Stat Membru mill-pakkett kumplessiv tal-
istrument għall-konverġenza u r-riforma 
msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2). Din 
il-kontribuzzjoni finanzjarja massima tiġi 
kkalkulata għal kull Stat Membru bl-użu 
tal-kriterji u l-metodoloġija stabbiliti f'dak 
l-Anness, abbażi tal-popolazzjoni u l-
invers tal-Prodott Domestiku Gross 
(PDG) per capita ta' kull Stat Membru. 
Din il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi allokata lil kull Stat Membru, 
parzjalment jew b'mod sħiħ, f'kull stadju u 
sejħa tal-proċess ta' allokazzjoni stabbilit 
fl-Artikolu 10.

Or. en
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Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal perjodu ta' għoxrin xahar 
mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tpoġġi għad-dispożizzjoni 
EUR 11 000 000 000 li jirrappreżentaw 
50 % tal-pakkett kumplessiv imsemmi fil-
punt (a) tal-Artikolu 7(2). Kull Stat 
Membru jista' jipproponi li jirċievi sal-
ammont sħiħ tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima, imsemmija fl-Artikolu 9, biex 
iwettaq impenji ta' riforma proposti skont l-
Artikolu 11.

2. Sa ... [36 xahar mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-
Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli 
għall-allokazzjoni 50 % tal-pakkett 
kumplessiv imsemmi fil-punt (a) tal-
Artikolu 7(2). Kull Stat Membru jista' 
jipproponi li jirċievi sal-ammont sħiħ tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima, 
imsemmija fl-Artikolu 9, biex iwettaq 
impenji ta' riforma proposti skont l-
Artikolu 11.

Or. en

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-perjodu li jibda wara tmiem 
il-perjodu msemmi fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni għandha tpoġġi għad-
dispożizzjoni EUR 11 000 000 000, li 
jirrappreżentaw il-50 % li jifdal mill-
pakkett kumplessiv tal-għodda għat-
twettiq ta' riformi msemmija fil-punt (a) 
tal-Artikolu 7(2), flimkien mal-ammont li 
ma jkunx ġie allokat f'konformità mal-
paragrafu 2, fuq il-bażi ta' sejħiet 
organizzati u ppubblikati taħt l-għodda 
għat-twettiq ta' riformi. L-ewwel sejħa 
għandha tkun għall-allokazzjoni ta' 
EUR 11 000 000 000.

3. Bejn ... [36 xahar mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] u ... 
[72 xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 
għandha tagħmel disponibbli għall-
allokazzjoni il-50 % li jifdal mill-pakkett 
kumplessiv imsemmi fl-Artikolu 7(2), 
flimkien mal-ammont li kien ġie allokat 
skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

Or. en
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Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk wara l-ewwel sejħa 
msemmija fil-paragrafu 3, il-pakkett 
kumplessiv disponibbli msemmi fil-
punt (a) tal-Artikolu 7(2) ma jkunx ġie 
allokat kollu skont il-paragrafi 2 u 3, il-
Kummissjoni għandha torganizza sejħiet 
ulterjuri. Għal dak il-għan, għandha 
tadotta u tippubblika kalendarju indikattiv 
tas-sejħiet ulterjuri li għandhom jiġu 
organizzati f'dak il-perjodu, u għandha 
tindika, f'kull sejħa, l-ammont li jifdal tal-
pakkett kumplessiv imsemmi fil-punt (a) 
tal-Artikolu 7(2).

4. Minn... [72 xahar mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli għall-allokazzjoni l-ammont li 
kien ġie allokat skont il-paragrafu 3 ta' 
dan l-Artikolu abbażi ta' sejħiet perjodiċi 
organizzati u ppubblikati fl-ambitu tal-
istrument għall-konverġenza u r-riforma 
u konformement mal-kalendarju tas-
Semestru Ewropew. Għal dak il-għan, 
għandha tadotta u tippubblika kalendarju 
indikattiv tas-sejħiet ulterjuri li għandhom 
jiġu organizzati f'dak il-perjodu, u għandha 
tindika, f'kull sejħa, l-ammont li jifdal tal-
pakkett kumplessiv imsemmi fil-punt (a) 
tal-Artikolu 7(2).

Or. en

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ mill-għodda għat-twettiq ta' 
riformi għandu jissottometti proposta għal 
impenji ta' riforma lill-Kummissjoni. Din 
il-proposta għandha tippreżenta sett 
dettaljat ta' miżuri għall-implimentazzjoni 
ta' riformi strutturali bi tweġiba għall-isfidi 
identifikati fil-proċess tas-Semestru 
Ewropew u għandu jkun fiha stadji 
importanti, miri u skeda ta' żmien għall-
implimentazzjoni tar-riformi fuq perjodu 
massimu ta' tliet snin.

1. Stat Membru li jixtieq jirċievi 
appoġġ mill-istrument għall-konverġenza 
u r-riforma għandu jippreżenta proposta 
għal impenji ta' riforma lill-Kummissjoni. 
Din il-proposta għandha tippreżenta sett 
dettaljat ta' miżuri għall-implimentazzjoni 
ta' riformi strutturali bi tweġiba għall-isfidi 
identifikati fil-proċess tas-Semestru 
Ewropew u għandu jkun fiha stadji 
importanti, objettivi u kalendarju għall-
implimentazzjoni tar-riformi fuq perjodu 
massimu ta' seba' snin. Sabiex ir-riformi li 
jridu jsiru jkollhom livell għoli ta' appoġġ, 
l-Istati Membri li jkunu jixtiequ 
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jibbenefikaw mill-Programm għandhom, 
bħala parti mill-proċess tat-tfassil tal-
proposti għall-pakketti, jikkonsultaw lill-
partijiet ikkonċernati rilevanti, bħall-
awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab 
ekonomiċi u soċjali u s-soċjetà ċivili, bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-
Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 
(UE) Nru 240/2014, kif ukoll lill-
parlamenti nazzjonali.

Or. en

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proposta għal impenji ta' 
riforma għandha tiġi ppreżentata mill-
Istat Membru konċernat flimkien mal-
programm nazzjonali ta' riforma tiegħu fil-
forma ta' anness separat. Dak l-anness 
separat jista' jiġi ppreżentat flimkien mal-
programm ta' riforma nazzjonali jew 
f'perjodu ta' żmien differenti.

2. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jippreżenta proposta għal impenji 
ta' riforma flimkien mal-programm 
nazzjonali ta' riforma tiegħu fil-forma ta' 
anness separat. Dak l-anness separat jista' 
jiġi ppreżentat flimkien mal-programm ta' 
riforma nazzjonali jew skont kalendarju 
speċifiku adottat mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) in-natura u l-importanza tar-
riforma strutturali proposti fil-kuntest tal-
isfidi identifikati fis-Semestru Ewropew;

(a) spjegazzjoni tar-riforma strutturali 
proposta fil-kuntest tal-isfidi u tal-
prijoritajiet identifikati fis-Semestru 
Ewropew jew fil-kuntest ta' programm ta' 
aġġustament makroekonomiku u ma' 
azzjonijiet rilevanti oħra relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni;;
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Or. en

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ġustifikazzjoni tal-koerenza tal-
pakkett fl-oqsma ta' politika li fihom il-
miżuri għandhom ikunu implimentati;

Or. en

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) ġustifikazzjoni tal-kontribuzzjoni 
tal-impenn ta' riforma għat-tħejjija għall-
adeżjoni bil-ħsieb tal-adozzjoni tal-euro;

Or. en

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-impatti ekonomiċi u soċjali 
mistennija tar-riforma fl-Istat Membru 
konċernat u, fejn possibbli, l-effetti 
konsegwenzjali fi Stati Membri oħra;

(b) l-impatti mistennija f'termini 
ekonomiċi, soċjali u, meta rilevanti, 
ambjentali tar-riformi u fl-Istati Membri 
kkonċernati, inkluż fuq it-tabella ta' 
valutazzjoni tas-Semestru Ewropew 
(indikaturi ewlenin u awżiljarji) u fuq it-
tabella ta' valutazzjoni soċjali tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;



PR\1201180MT.docx 81/141 PE648.526v01-00

MT

Or. en

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-miżuri ta' akkumpanjament li 
jistgħu jkunu meħtieġa;

(c) il-miżuri ta' akkumpanjament 
meħtieġa b'mod partikolari biex jittaffu l-
impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali 
negattivi identifikati u l-kontribut biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni;

Or. en

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-kost totali stmat tal-pakkett 
ippreżentat u sostnut minn ġustifikazzjoni 
xierqa;

Or. en

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) ir-riformi previsti, il-perjodu ta' 
riforma relatat u analiżi tal-kostijiet u l-
benefiċċji;

Or. en
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Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-istadji importanti, l-objettivi u 
kalendarju għall-implimentazzjoni tar-
riformi fuq perjodu massimu ta' seba' 
snin;

Or. en

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-arranġamenti interni għall-
implimentazzjoni effettiva tal-impenji ta' 
riforma mill-Istati Membri konċernati, 
inkluż l-istadji importanti u l-miri proposti, 
u l-indikaturi relatati; u

(e) l-arranġamenti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-impenji ta' 
riforma mill-Istati Membri kkonċernati, 
inkluż l-istadji importanti u l-objettivi 
proposti, u l-indikaturi relatati; u

Or. en

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fit-tħejjija ta' proposti ta' kwalità 
għolja għal impenji ta' riforma, jistgħu jiġu 
organizzati pariri bejn il-pari mill-
Kummissjoni sabiex l-Istati Membri li 
jitolbu jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra.

4. Fit-tħejjija ta' proposti ta' kwalità 
għolja għal impenji ta' riforma, fuq talba 
tal-Istat Membru kkonċernat, il-
Kummissjoni tista' torganizza konsulenza 
bejn il-pari sabiex l-Istati Membri li jitolbu 
jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-esperjenza 
ta' Stati Membri oħra.
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Or. en

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta tivvaluta l-proposta għal 
impenji ta' riforma, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istat Membru konċernat. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel 
osservazzjonijiet jew titlob informazzjoni 
addizzjonali. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jipprovdi l-informazzjoni 
addizzjonali mitluba u jista' jirrevedi l-
proposta, jekk meħtieġ, qabel il-
preżentazzjoni uffiċjali tagħha.

imħassar

Or. en

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta tivvaluta l-proposta għal 
impenji ta' riforma u fid-determinazzjoni 
tal-ammont li għandu jiġi allokat lill-Istat 
Membru konċernat, il-Kummissjoni 
għandha tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
konċernat, kif imsemmi fil-paragrafu 3, u 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

imħassar

Or. en

Emenda 122

Proposta għal regolament
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Artikolu 11 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
n-natura u l-importanza tal-proposta għal 
impenji ta' riforma, u, għal dak il-għan, 
għandha tqis il-kriterji li ġejjin:

imħassar

(a) jekk l-impenji ta' riforma:
(i). humiex mistennija li jindirizzaw 
b'mod effettiv l-isfidi identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, jiġifieri:
— fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż u f'dokumenti rilevanti oħra 
tas-Semestru Ewropew adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni; jew
— fejn applikabbli, fil-Proċedura ta' 
Żbilanċ Makroekonomiku stabbilita bir-
Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill30 ;
 jirrappreżentawx pakkett komprensiv ta' 
riformi;
(iii). humiex mistennija li jsaħħu l-
prestazzjoni u r-reżiljenza tal-ekonomija 
tal-Istat Membru konċernat;
(iv). humiex mistennija, permezz tal-
implimentazzjoni tagħhom, li jkollhom 
impatt dejjiemi, fejn rilevanti, billi jsaħħu 
l-kapaċità istituzzjonali u amministrattiva 
tal-Istat Membru konċernat; u
(b) jekk l-arranġamenti interni 
proposti mill-Istati Membri konċernati 
humiex mistennija li jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva tal-impenji ta' 
riforma matul perjodu massimu ta' tliet 
snin, inklużi l-istadji importanti u l-miri, 
u l-indikaturi relatati.
Il-kriterji tal-valutazzjoni msemmija f'dan 
il-paragrafu għandhom jiġu applikati 
skont il-linji gwida stabbiliti fl-Anness II.
_________________
30 Ir-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni 
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u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi (ĠU L 306, 23.11.2011, 
p. 25).

Or. en

Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Għall-fini tal-valutazzjoni tal-
proposti għal impenji ta' riforma 
sottomessi mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

imħassar

Or. en

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kumitat tal-Politika Ekonomika, 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2000/604/KE dwar il-
kompożizzjoni u l-istatuti tal-Kumitat tal-
Politika Ekonomika 31 , jista' jagħti l-
opinjoni tiegħu dwar il-proposti għal 
impenji ta' riforma sottomessi mill-Istati 
Membri.

imħassar

_________________
31 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-
29 ta' Settembru 2000 dwar il-
kompożizzjoni u l-istatuti tal-Kumitat tal-
Politika Ekonomika (2000/604/KE) (ĠU 
L 257, 11.10.2000, p. 28-31)

Or. en
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Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Valutazzjoni tal-Kummissjoni

1. Meta tivvaluta l-proposta għal 
impenji ta' riforma, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istat Membru konċernat. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel 
osservazzjonijiet jew titlob informazzjoni 
addizzjonali rilevanti. L-Istat Membru 
kkonċernat għandu jipprovdi l-
informazzjoni addizzjonali mitluba u jista' 
jirrevedi l-proposta, jekk meħtieġ, qabel il-
preżentazzjoni uffiċjali tagħha.
2. Meta tivvaluta l-proposta għal 
impenji ta' riforma u fid-determinazzjoni 
tal-ammont li għandu jiġi allokat lill-Istat 
Membru kkonċernat, il-Kummissjoni 
għandha tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 11(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra.
3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-impenn ta' riforma fuq il-bażi tal-kriterji 
li ġejjin:
(a) effikaċja:
(i) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
mistennija tikkontribwixxi għat-tħejjija 
għall-adozzjoni tal-euro u jkollha, 
f'termini netti, impatti pożittivi u dejjiema 
fuq l-Istati Membri kkonċernati biex 
jintlaħqu l-għanijiet imsemmijin fl-
Artikoli 4 u 5 filwaqt li jitqiesu l-miżuri ta' 
akkumpanjament;
(ii) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
mistennija jkollha impatt ekonomiku, 
soċjali u, meta rilevanti, ambjentali 
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dejjiemi fl-Istat Membru kkonċernat, 
inkluż fit-tabella ta' valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew (indikaturi ewlenin u 
awżiljarji) u fuq it-tabella ta' valutazzjoni 
soċjali tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali u l-effikaċja tal-miżuri ta' 
akkumpanjament previsti biex itaffu l-
impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali 
negattivi identifikati;
(iii) jekk l-arranġamenti proposti mill-
Istati Membri kkonċernati humiex 
mistennija li jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-impenn ta' riforma, inklużi l-
istadji importanti u l-objettivi proposti, u 
l-indikaturi relatati;
(iv) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
mistennija tikkontribwixxi b'mod effikaċi 
għall-konverġenza u tal-Istat Membru fil-
perjodu ta' implimentazzjoni u 
tikkontribwixxi biex issaħħaħ il-koeżjoni;
(b) effiċjenza:
(i) jekk il-ġustifikazzjoni li jagħti l-Istat 
Membru rigward l-ammont tal-kostijiet 
totali stmati tal-proposta għal pakkett 
ippreżentata hija raġonevoli u plawżibbli;
(ii) jekk l-impenn ta' riforma previst, il-
perjodu ta' riforma u relatat u l-analiżi 
tal-kostijiet u l-benefiċċji dettaljata 
humiex raġonevoli u plawżibbli;
(c) koerenza:
(i) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
koerenti fl-oqsma ta' politika li fihom il-
miżuri se jkunu implimentati;
(ii) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
konformi mal-impenji tal-Unjoni u tal-
Istati Membri indikati fl-Artikolu 8;
(d) rilevanza:
(i) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
kompatibbli mal-isfidi u mal-prijoritajiet 
strutturali identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew jew fil-kuntest ta' 
programm ta' aġġustament 
makroekonomiku;
(ii) jekk il-proposta għal pakkett hijiex 
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kompatibbli mal-azzjonijiet rilevanti l-
oħra relatati mal-implimentazzjoni tad-
dritt tal-Unjoni;
(iii) jekk il-proposta tikkontribwixxi għat-
tħejjija għall-adeżjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat bil-ħsieb tal-adozzjoni tal-
euro;
Il-kriterji tal-valutazzjoni msemmija f'dan 
il-paragrafu għandhom jiġu applikati 
skont il-linji gwida stabbiliti fl-Anness II.
4. Għall-fini tal-valutazzjoni tal-
proposti għal impenji ta' riforma 
sottomessi mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

Or. en

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
fi żmien erba' xhur mis-sottomissjoni 
uffiċjali tal-proposta mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-proposta għal impenji ta' 
riforma sottomessa mill-Istat Membru, dik 
id-deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-impenji 
ta' riforma li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inkluż l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 10.

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
fi żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tal-proposta mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat skont l-
Artikolu 36a. Fil-każ li l-Kummissjoni 
tivvaluta pożittivament il-proposta għal 
impenji ta' riforma ppreżentata mill-Istat 
Membru, dik id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-impenji ta' riforma li jridu 
jiġu implimentati mill-Istat Membru, 
inkluż l-istadji importanti u l-objettivi u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 10. 

Or. en

Emenda 127

Proposta għal regolament
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Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 
ddeterminata billi titqies in-natura u l-
importanza tar-riformi proposti mill-Istat 
Membru konċernat, kif ivvalutat fuq il-
bażi tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11(7), 
u fuq il-bażi tal-linji gwida stabbiliti fl-
Anness II, u skont il-kriterji li ġejjin:

2. L-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għall-impenji ta' riforma li 
jkunu konformi mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 11a għandu jiġi ffissat b'dan il-
mod:

Or. en

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) meta l-proposta għal impenji ta' 
riforma preżentata mill-Istat Membru 
konċernat tikkonforma bis-sħiħ mal-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11(7), l-
impenji ta' riforma għandhom jiġu 
kkunsidrat bħala "maġġuri", u għandu 
jiġu allokat lill-Istat Membru konċernat l-
ammont totali tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima msemmi fl-Artikolu 9;

(a) meta l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-proposta għall-impenji ta' 
riforma huwa pariġġ il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima, jew ogħla minnha, 
għal dak l-Istat Membru msemmija fl-
Artikolu 9, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun pariġġ l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 9;

Or. en

Emenda 129

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta l-proposta għal impenji ta' 
riforma mill-Istat Membru konċernat 
tikkonforma b'mod sodisfaċenti mal-

(b) meta l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-proposta għall-impenji ta' 
riforma huwa aktar baxx mill-
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kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11(7), l-
impenji ta' riforma għandhom jitqiesu 
bħala "sinifikanti", u l-Istat Membru 
konċernat għandu jiġu allokat nofs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 9; u

kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
dak l-Istat Membru msemmija fl-
Artikolu 9, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun pariġġ l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-proposta għall-
impenji ta' riforma;

Or. en

Emenda 130

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) meta l-proposta għal impenji ta' 
riforma mill-Istat Membru konċernat ma 
tikkonformax b'mod sodisfaċenti mal-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11(7), ma 
għandha tiġi allokata l-ebda kontribuzzjoni 
finanzjarja lill-Istat Membru konċernat.

(c) jekk il-proposta għall-impenji ta' 
riforma ma tikkonformax mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 11a, ma għandha tiġi 
allokata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru kkonċernat. Bi qbil mal-
punt (d) tal-Artikolu 19(2), l-Istat 
Membru kkonċernat jista' jagħmel talba 
għal appoġġ tekniku biex jippermetti 
tħejjija aħjar tal-proposta fiċ-ċikli 
sussegwenti.

Or. en

Emenda 131

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tistabbilixxi l-kontribuzzjoni 
finanzjarja li għandha titħallas 
f'pagament wieħed ladarba l-Istat 
Membru jkun implimenta b'mod 
sodisfaċenti l-istadji importanti u l-miri 
kollha identifikati fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta' kull impenn ta' 

Id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tistabbilixxi wkoll:
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riforma.

Or. en

Emenda 132

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-
perjodu għall-implimentazzjoni tal-
impenji ta' riforma, li ma għandux ikun 
aktar tard minn tliet snin wara l-adozzjoni 
tad-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi wkoll: l-arranġamenti 
dettaljati u skeda ta' żmien għall-
implimentazzjoni tal-impenji ta' riforma u 
r-rappurtar dwarhom mill-Istat Membru 
konċernat fi ħdan il-proċess tas-Semestru 
Ewropew; l-indikaturi rilevanti fir-
rigward tal-issodisfar tal-istadji 
importanti u tal-objettivi; u l-modalità 
biex jingħata aċċess lill-Kummissjoni 
għad-dejta sottostanti rilevanti.

(a)  il-kontribuzzjoni finanzjarja li 
għandha titħallas f'pagamenti parzjali 
ladarba l-Istat Membru jkun implimenta 
b'mod sodisfaċenti l-istadji importanti u l-
objettivi kollha identifikati fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-impenji ta' riforma;

(b) id-deskrizzjoni tal-proġetti ta' 
riforma u l-ammont tal-kost totali stmat 
tal-impenji ta' riforma;
(c) il-perjodu għall-implimentazzjoni 
tal-impenji ta' riforma li permezz tiegħu, 
fir-rigward tat-tlestija tar-riformi, il-
perjodu sa liema r-riformi jridu jkunu 
ġew implimentati għandu jagħlaq sa 
mhux aktar tard minn seba' snin wara l-
adozzjoni tad-deċiżjoni;
(d) l-arranġamenti dettaljati u 
kalendarju għall-implimentazzjoni tal-
impenn ta' riforma u r-rappurtar 
dwarhom mill-Istat Membru kkonċernat 
fi ħdan il-proċess tas-Semestru Ewropew;
(e) l-indikaturi rilevanti fir-rigward 
tal-issodisfar tal-istadji importanti u tal-
objettivi; u
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(f) l-arranġamenti biex jingħata 
aċċess tal-Kummissjoni għad-data 
sottostanti rilevanti.

Or. en

Emenda 133

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-impenji ta' riforma, inkluż l-
istadji importanti u l-miri rilevanti, ma 
jkunux għadhom jistgħu jinkisbu, 
parzjalment jew totalment, mill-Istat 
Membru konċernat minħabba ċirkostanzi 
oġġettivi, l-Istat Membru konċernat jista' 
jagħmel talba motivata lill-Kummissjoni 
biex temenda jew tibdel id-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikolu 12(1). Għal dak il-
għan, l-Istat Membru jista' jipproponi sett 
modifikat jew sett ġdid ta' impenji ta' 
riforma.

1. Meta Stat Membru ma jistax jibqa' 
jilħaq l-għanijiet tal-impenji ta' riforma, 
inklużi l-istadji importanti u l-objettivi 
rilevanti, parzjalment jew totalment, 
minħabba ċirkostanzi oġġettivi, fosthom 
ċirkostanzi eċċezzjonali rappreżentati 
minn sitwazzjoni ta' emerġenza li tolqot 
tali Stat Membru jew l-Unjoni fl-intier 
tagħha, li jirrikjedu reazzjoni ta' 
emerġenza mit-tali Stat Membru jew 
reżiljenza biex jirreżisti xokkijiet ta' skala 
kbira, l-Istat Membru kkonċernat jista' 
jagħmel talba motivata lill-Kummissjoni 
biex temenda d-deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 12(1). Għal dak il-għan, l-Istat 
Membru jista' jipproponi sett modifikat ta' 
impenji ta' riforma.

Or. en

Emenda 134

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għat-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 12(3), l-Istat 
Membru konċernat għandu jirrapporta 
regolarment fil-proċess tas-Semestru 
Ewropew dwar il-progress li jkun għamel 

Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 12(3), l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jirrapporta regolarment fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun għamel biex jikseb l-impenji ta' 
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biex jikseb l-impenji ta' riforma. Għal dak 
il-għan, l-Istati Membri huma mistiedna 
jużaw il-kontenut tal-programmi ta' riforma 
nazzjonali bħala għodda għar-rappurtar 
dwar il-progress lejn it-tlestija tar-riforma. 
L-arranġamenti dettaljati u l-iskeda għar-
rappurtar, inkluż il-modalità biex jingħata 
aċċess lill-Kummissjoni għad-dejta 
sottostanti rilevanti, għandhom jiġu 
stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 12(1).

riforma. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jużaw il-kontenut tal-
programmi ta' riforma nazzjonali bħala 
għodda għar-rappurtar dwar il-progress 
lejn it-tlestija tar-riforma. L-arranġamenti 
dettaljati u l-iskeda għar-rappurtar, inkluż 
il-modalità biex jingħata aċċess lill-
Kummissjoni għad-data sottostanti 
rilevanti, għandhom jiġu stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 12(1).

Or. en

Emenda 135

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
pprovduta lil Stat Membru taħt l-għodda 
għat-twettiq ta' riformi għandha tieħu l-
forma ta' finanzjament mhux marbut mal-
kost msemmi fil-punt (a) tal-
Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju; din għandha tiġi ġestita skont 
ir-regoli għall-ġestjoni diretta stabbiliti 
f'dak ir-Regolament, u ma għandhiex 
tirrikjedi kofinanzjament nazzjonali.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
pprovduta lil Stat Membru fl-ambitu tal-
istrument għall-konverġenza u r-riforma 
għandha tieħu l-forma ta' finanzjament 
mhux marbut mal-kost imsemmi fil-
punt (a) tal-Artikolu 125(1) tar-
Regolament Finanzjarju; din għandha tiġi 
ġestita skont ir-regoli għall-ġestjoni diretta 
stabbiliti f'dak ir-Regolament, u ma 
għandhiex tirrikjedi kofinanzjament 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 136

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Barra mill-Artikolu 12(4) tar-
Regolament Finanzjarju, l-
approprjazzjonijiet ta' impenn mhux użati 
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fl-ambitu ta' dan ir-Regolament 
għandhom ikunu awtomatikament 
riportati u jistgħu jkunu impenjati sal-
31 ta' Diċembru 2027. L-ammont riportat 
għandu jintużaw għall-ewwel darba fis-
sena finanzjarja ta' wara.

Or. en

Emenda 137

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Durabbiltà tar-riformi

1. Stat Membru għandu jħallas lura 
lill-Kummissjoni kwalunkwe 
kontribuzzjoni finanzjarja mħallsa lilu 
skont l-Artikolu 15 fir-rigward ta' impenn 
ta' riforma, jekk fi żmien ħames snin mill-
pagament, il-kundizzjonijiet li jkunu 
wasslu għall-pagament ikunu nbidlu 
b'mod sinifikanti fl-Istat Membru 
konċernat.
2. Il-każijiet li ġejjin għandhom 
jirrappreżentaw bidla sinifikanti fil-
kundizzjonijiet li jkunu ppermettew il-
pagament:
(a) l-elementi li wasslu għall-kisba tal-
impenji ta' riforma jitreġġgħu lura; jew
(b) l-elementi li wasslu għall-kisba tal-
impenji ta' riforma ġew immodifikati 
b'mod sinifikanti b'miżuri oħra.
3. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni dwar ir-ripagament wara li tkun 
tat lill-Istat Membru konċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu fi żmien xahrejn 
mill-komunikazzjoni tal-konklużjonijiet 
tagħha.
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Or. en

Emenda 138

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-Istat Membru konċernat 
ikun ta l-kunsens tiegħu, il-Kummissjoni 
tista' tidħol f'attivitajiet ta' komunikazzjoni 
biex tiżgura l-viżibbiltà tal-fondi tal-Unjoni 
għall-appoġġ finanzjarju previst fil-pakkett 
ta' impenn għar-riforma.

2. Jekk l-Istat Membru kkonċernat 
ikun ta l-kunsens tiegħu, il-Kummissjoni 
tista' tagħmel attivitajiet ta' 
komunikazzjoni biex tiżgura l-viżibbiltà 
tal-fondi tal-Unjoni għall-appoġġ 
finanzjarju previst fil-pakkett ta' impenn 
għar-riforma, anki permezz ta' attivitajiet 
ta' komunikazzjoni konġunti mal-
awtoritajiet nazzjonali kkonċernati.

Or. en

Emenda 139

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) proġetti ta' komunikazzjoni għal 
tagħlim, kooperazzjoni, sensibilizzazzjoni, 
attivitajiet ta' disseminazzjoni u skambju ta' 
prattiki tajba; organizzazzjoni ta' kampanji 
ta' sensibilizzazzjoni u ta' informazzjoni, 
kampanji u avvenimenti tal-midja, inkluż 
komunikazzjoni korporattiva u 
komunikazzjoni, fejn xieraq, permezz ta' 
netwerks soċjali; u

(h) proġetti ta' komunikazzjoni għal 
tagħlim, kooperazzjoni, sensibilizzazzjoni, 
attivitajiet ta' disseminazzjoni u skambju ta' 
prattiki tajba, anki permezz ta' żjarat 
tekniċi ta' studji fl-Istati Membri li 
implimentaw riformi simili; 
organizzazzjoni ta' kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni u ta' informazzjoni, 
kampanji u avvenimenti tal-midja, inkluż 
komunikazzjoni korporattiva u 
komunikazzjoni, fejn xieraq, permezz ta' 
netwerks soċjali;

Or. en



PE648.526v01-00 96/141 PR\1201180MT.docx

MT

Emenda 140

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-kumpilazzjoni u l-pubblikazzjoni 
ta' materjali biex tiġi mxerrda l-
informazzjoni u r-riżultati tal-Programm, 
inkluż permezz tal-iżvilupp, it-tħaddim u l-
manutenzjoni ta' sistemi u għodod li jużaw 
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni;

(i) il-kumpilazzjoni u l-pubblikazzjoni 
ta' materjali biex tiġi mxerrda l-
informazzjoni u r-riżultati tal-Programm, 
inkluż permezz tal-iżvilupp, it-tħaddim u l-
manutenzjoni ta' sistemi u għodod li jużaw 
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni; u

Or. en

Emenda 141

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) kwalunkwe attività rilevanti oħra 
bħala sostenn tal-għanijiet ġenerali u 
speċifiċi indikati fl-Artikoli 4 u 5.

Or. en

Emenda 142

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru li jkun jixtieq jirċievi 
appoġġ tekniku taħt dan l-istrument 
għandu jissottometti talba għal appoġġ 
tekniku lill-Kummissjoni, fejn jidentifika l-
oqsma ta' politika u l-prijoritajiet għal 
appoġġ fi ħdan l-ambitu tal-Programm kif 
stabbilit fl-Artikolu 6. Il-Kummissjoni 
għandha torganizza sejħiet taħt l-istrument 

1. Stat Membru li jkun jixtieq jirċievi 
appoġġ tekniku fl-ambitu ta' dan l-
istrument għandu jippreżenta talba għal 
appoġġ tekniku lill-Kummissjoni, li fiha 
jidentifika l-oqsma ta' politika u l-
prijoritajiet għal appoġġ fi ħdan l-ambitu 
tal-Programm kif stabbilit fl-Artikolu 6. Il-
Kummissjoni għandha torganizza sejħiet 
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ta' appoġġ tekniku, li jistabbilixxu skadenzi 
xierqa għas-sottomissjoni tat-talbiet. Il-
Kummissjoni tista' tipprovdi gwida dwar l-
elementi ewlenin li għandhom jiġu inklużi 
fit-talba għal appoġġ.

fl-ambitu tal-istrument ta' appoġġ tekniku, 
li jistabbilixxu skadenzi xierqa għall-
preżentazzjoni tat-talbiet. Il-Kummissjoni 
tista' tipprovdi gwida dwar l-elementi 
ewlenin li għandhom jiġu inklużi fit-talba 
għal appoġġ u tista' tippromwovi u 
tinkoraġġixxi aktar l-użu tal-appoġġ 
tekniku min-naħa tal-Istati Membri bi 
ħtiġijiet ta' appoġġ għoljin.

Or. en

Emenda 143

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-implimentazzjoni ta' riformi mill-
Istati Membri, imwettqa fuq l-inizjattiva 
propja, b'mod partikolari biex jinkiseb 
tkabbir ekonomiku sostenibbli u ħolqien ta' 
impjiegi;

(a) l-implimentazzjoni ta' riformi mill-
Istati Membri, imwettqa fuq l-inizjattiva 
proprja, b'mod partikolari biex jinkiseb 
tkabbir ekonomiku sostenibbli u inklużiv, 
ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għolja kif 
ukoll inklużjoni soċjali;

Or. en

Emenda 144

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-implimentazzjoni ta' riformi li 
jsostnu t-tkabbir fil-kuntest ta' proċessi ta' 
governanza ekonomika, b'mod partikolari 
r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż maħruġa fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew jew azzjonijiet relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni;

(c) l-implimentazzjoni ta' riformi fil-
kuntest ta' proċessi ta' governanza 
ekonomika, b'mod partikolari fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew jew azzjonijiet 
relatati mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-
Unjoni;

Or. en
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Emenda 145

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tħejjija ta' proposta għal impenji 
ta' riforma u l-implimentazzjoni tal-
impenji ta' riforma meħuda mill-Istati 
Membri;

(d) it-tħejjija ta' proposta u l-
implimentazzjoni tal-pakketti fl-ambitu 
tal-istrument baġitarju għall-konverġenza 
u l-kompetittività u tal-impenji ta' riforma 
fl-ambitu tal-istrument għall-konverġenza 
u r-riforma;

Or. en

Emenda 146

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-implimentazzjoni ta' riformi, li 
huma rilevanti għat-tħejjija għas-sħubija 
fiż-żona tal-euro għall-Istati Membri, li l-
munita tagħhom mhijiex l-euro u li ħadu 
passi dimostrabbli lejn l-adozzjoni tal-
munita unika f'perjodu ta' żmien 
speċifikat.

(e) l-implimentazzjoni ta' riformi, li 
huma rilevanti għat-tħejjija għall-adeżjoni 
maż-żona tal-euro għall-Istati Membri li 
jieħdu impenji ta' riforma fl-ambitu tal-
istrument għall-konverġenza u r-riforma; 
u

Or. en

Emenda 147

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) azzjonijiet li jistgħu jwasslu għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-
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Drittijiet Soċjali.

Or. en

Emenda 148

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pjan ta' kooperazzjoni u appoġġ 
imsemmi fil-paragrafu 3 għandu 
jidentifika, b'mod separat minn appoġġ 
tekniku ieħor, il-miżuri marbuta mat-
tħejjija għas-sħubija fiż-żona tal-euro 
skont l-Artikolu 32. Il-pjan għandu 
jidentifika wkoll b'mod separat il-miżuri 
marbuta mal-impenji ta' riforma meħuda 
mill-Istati Membri skont l-Artikoli 13 u 
29.

4. Il-pjan ta' kooperazzjoni u appoġġ 
imsemmi fil-paragrafu 3 għandu 
jidentifika, b'mod separat minn appoġġ 
tekniku ieħor, il-miżuri marbuta mal-
proposti għall-pakketti meħuda fl-ambitu 
tal-istrument baġitarju għall-konverġenza 
u l-kompetittività u mal-proposti għall-
impenji ta' riforma meħuda fl-ambitu tal-
istrument għall-konverġenza u r-riforma.

Or. en

Emenda 149

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tidħol 
f'attivitajiet ta' komunikazzjoni biex 
tiżgura l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni għall-miżuri ta' appoġġ previsti fil-
pjanijiet ta' kooperazzjoni u appoġġ.

3. Il-Kummissjoni tista' tagħmel 
attivitajiet ta' komunikazzjoni biex tiżgura 
l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni 
għall-miżuri ta' appoġġ previsti fil-pjanijiet 
ta' kooperazzjoni u appoġġ, anki permezz 
ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni 
konġunti mal-awtoritajiet nazzjonali 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 150
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjonijiet finanzjarji oħra għall-
istrument ta' appoġġ tekniku

Trasferimenti ta' riżorsi lejn l-istrument 
ta' appoġġ tekniku

Or. en

Emenda 151

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-pakkett finanzjarju 
stabbilit fil-punti (b) u c(ii) tal-
Artikolu 7(2), il-baġit tal-appoġġ tekniku 
taħt il-Programm jista' jiġi ffinanzjat minn 
kontribuzzjonijiet volontarji addizzjonali 
mill-Istati Membri.

1. Minbarra l-pakkett finanzjarju 
stabbilit fl-Artikolu 7(2) ta' dan ir-
Regolament, il-baġit tal-appoġġ tekniku fl-
ambitu tal-Programm jista' jiġi ffinanzjat 
minn trasferimenti volontarji mill-Istati 
Membri li jsiru skont l-Artikolu 21 tar-
Regolament (UE) ..../.... [is-suċċessur 
CPR], u skont il-proċedura stabbilita 
f'dak l-Artikolu, kif imsemmi fl-
Artikolu 7(4) ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 152

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjonijiet volontarji 
addizzjonali msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jikkonsistu f'kontribuzzjonijiet 
magħmula skont l-Artikolu 100 tar-
Regolament [is-suċċessur tas-CPR], u 
skont il-proċedura stipulata f'dak l-
Artikolu, kif imsemmi fl-Artikolu 7(4).

imħassar
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Or. en

Emenda 153

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ tekniku jista' jiġi 
pprovdut ukoll minn esperti individwali, li 
jistgħu jiġu mistiedna jikkontribwixxu għal 
attivitajiet magħżula organizzati taħt il-
Programm kull meta jkun meħtieġ biex 
jintlaħqu l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-
punti (b) u punt (c) ii) tal-Artikolu 5(2).

4. L-appoġġ tekniku jista' jiġi 
pprovdut ukoll minn esperti individwali, li 
jistgħu jiġu mistiedna jikkontribwixxu għal 
attivitajiet magħżula organizzati fl-ambitu 
tal-Programm kull meta jkun meħtieġ biex 
jintlaħqu l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 5.

Or. en

Emenda 154

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex timplimenta l-istrument ta' appoġġ 
tekniku taħt il-Programm, il-Kummissjoni 
għandha tadotta programmi ta' ħidma 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, u 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar dan.

Sabiex timplimenta l-istrument ta' appoġġ 
tekniku fl-ambitu tal-Programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta programmi 
ta' ħidma permezz ta' atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 36a, u tinforma 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
dan.

Or. en

Emenda 155

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta' ħidma għandhom Il-programmi ta' ħidma għandhom 
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jistabbilixxu l-allokazzjoni għall-istrument 
ta' appoġġ tekniku. Huma għandhom 
jistabbilixxu wkoll il-miżuri meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tagħhom, 
f'konformità mal-għanijiet ġenerali u 
speċifiċi msemmija fil-punti (b) u (c)(ii) 
tal-Artikolu 5(2) u l-kriterji tal-għażla u 
tal-għoti, u l-elementi kollha meħtieġa mir-
Regolament Finanzjarju.

jistabbilixxu l-allokazzjoni għall-istrument 
ta' appoġġ tekniku. Huma għandhom 
jistabbilixxu wkoll il-miżuri meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tagħhom, 
f'konformità mal-għanijiet ġenerali u 
speċifiċi msemmija fl-Artikoli 4 u 5 u l-
kriterji tal-għażla u tal-għoti, u l-elementi 
kollha meħtieġa mir-Regolament 
Finanzjarju.

Or. en

Emenda 156

Proposta għal regolament
Kapitolu IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 157

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-attivitajiet ta' appoġġ 
finanzjarju, ir-rapport annwali għandu 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress 
magħmul fl-impenji ta' riforma mill-Istati 
Membri konċernati taħt l-għodda għat-
twettiq ta' riformi. Ir-rapport annwali 
għandu jinkludi wkoll informazzjoni 
ekwivalenti dwar l-implimentazzjoni tal-
komponent ta' appoġġ finanzjarju taħt il-
faċilità ta' konverġenza.

Fir-rigward tal-attivitajiet ta' appoġġ 
finanzjarju, ir-rapport annwali għandu 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress 
magħmul fil-pakketti tal-Istati Membri 
kkonċernati fl-ambitu tal-istrument 
baġitarju għall-konverġenza u l-
kompetittività. Ir-rapport annwali għandu 
jinkludi wkoll l-informazzjoni dwar il-
progress li sar fl-impenji ta' riforma mill-
Istati Membri konċernati fl-ambitu tal-i 
strument għall-konverġenza u r-riforma.

Or. en
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Emenda 158

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pjanijiet ta' kooperazzjoni u appoġġ 
imsemmija fl-Artikolu 19(3); u

(c) pjanijiet ta' kooperazzjoni u appoġġ 
imsemmija fl-Artikolu 19(3);

Or. en

Emenda 159

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) miżuri speċjali adottati skont l-
Artikolu 23(6).

(d) miżuri speċjali adottati skont l-
Artikolu 23(6); u

Or. en

Emenda 160

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
appoġġ.

Or. en

Emenda 161

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 1. Sa ... [erba' snin wara d-data tad-
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lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni b'rapport ta' 
evalwazzjoni indipendenti ta' nofs it-
terminu dwar il-Programm sa mhux aktar 
tard minn erba' snin wara l-bidu tal-
implimentazzjoni tal-Programm u 
b'rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti dwar il-Programm sa mhux 
aktar tard minn erba' snin wara t-tmiem tal-
perjodu speċifikat fl-Artikolu 1.

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, rapport 
ta' evalwazzjoni indipendenti ta' nofs it-
terminu dwar il-Programm u rapport ta' 
evalwazzjoni ex post indipendenti dwar il-
Programm sa mhux aktar tard minn erba' 
snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-
Artikolu 1.

Or. en

Emenda 162

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni għandha tkopri l-
għodda għat-twettiq ta' riformi, l-
istrument ta' appoġġ tekniku u l-faċilità ta' 
konverġenza.

2. L-evalwazzjonijiet għandhom 
ikopru l-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività, l-istrument 
għall-konverġenza u r-riforma u l-
istrument ta' appoġġ tekniku.

Or. en

Emenda 163

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkun il-każ, ir-rapport ta' 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu għandu 
jkun akkumpanjat minn proposta għall-
emendi ta' dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 164

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rapporti ta' evalwazzjoni 
għandhom jintbagħtu lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

Or. en

Emenda 165

Proposta għal regolament
Kapitolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU Va
EŻERĊIZZJU TAD-DELEGA
Artikolu 36a
Eżerċizzju tad-delega
1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 
suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 7j(1) 12(1) u 
23(5) għandha tingħata lill-Kummissjoni 
sal-31 ta' Diċembru 2028.
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikoli 7j(1),12(1) u 23(5) tista' tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. L-effetti tagħha għandhom 
jibdew jiddekorru mill-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandha 
taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li 
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jkun diġà fis-seħħ.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
nnominati minn kull Stat Membru skont 
il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
6. Att delegat adottat skont l-
Artikoli 7j(1),12(1) u 23(5) għandu jidħol 
fis-seħħ biss jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma joġġezzjonawx fi żmien 
xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi prorogat bi tliet xhur fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. en

Emenda 166

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pakkett finanzjarju tal-
Programm imsemmi fil-punt (b) u 
punt (c)(ii) tal-Artikolu 7(2) jista' wkoll 
ikopri spejjeż ta' assistenza teknika u 
amministrattiva, inkluż il-monitoraġġ, il-
komunikazzjoni u l-evalwazzjoni meħtieġa 
skont ir-Regolament (UE) Nru 2017/825 u 
li ma jkunux tlestew sal-
31 ta' Diċembru 2020.

2. Il-pakkett finanzjarju tal-istrument 
ta' appoġġ tekniku msemmi fl-
Artikolu 7(2) jista' wkoll ikopri spejjeż ta' 
assistenza teknika u amministrattiva, inkluż 
il-monitoraġġ, il-komunikazzjoni u l-
evalwazzjoni meħtieġa skont ir-
Regolament (UE) Nru 2017/825 u li ma 
jkunux tlestew sal-31 ta' Diċembru 2020.

Or. en
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Emenda 167

Proposta għal regolament
Anness -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ANNESS -I (ġdid)
Metodoloġija għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima għal kull Stat Membru 
fl-ambitu tal-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività
Dan l-anness jispjega l-metodoloġija għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għad-dispożizzjoni ta' kull Stat Membru fl-ambitu tal-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività, kif jissemma fl-Artikolu 7e. Il-metodoloġija għandha 
tiggarantixxi livell minimu ta' kontribuzzjoni għal kull Stat Membru.
Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima ta' Stat Membru fl-ambitu tal-istrument baġitarju (

) għall-konverġenza u l-kompetittività hija ddefinita kif ġej: 𝑴𝑭𝑪𝒊

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

fejn:
FS (appoġġ finanzjarju) hija l-pakkett finanzjarju disponibbli fl-ambitu tal-istrument 
baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività kif jissemma fl-Artikolu 7(2); u

 hija l-koeffiċjent tal-kontribuzzjoni ta' Stat Membru i, definit bħala:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

li fiha:
 hija l-koeffiċjent tal-kontribuzzjoni tal-pajjiż i𝜶𝒊

 hija l-Prodott Domestiku Gross per capita tal-pajjiż i fl-2018,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

 hija l-medja ponderata tal-Prodott Domestiku Gross per capita tal-Istati 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

Membri taż-żona tal-euro-19 fl-2018,
 hija l-popolazzjoni totali tal-pajjiż i fl-2018,𝒑𝒐𝒑𝒊

 hija l-popolazzjoni totali tal-Istati Membri taż-żona tal-euro-19 fl-2018𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

L-applikazzjoni ta' din il-metodoloġija tagħti s-sehem u l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima għal kull Stat Membru fl-ambitu tal-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività indikati hawn taħt, li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni ta' kull 
Stat Membru f'kull stadju u sejħa tal-proċess ta' allokazzjoni deskritt fl-Artikolu 7f:
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[l-ammont jiżdied f'fażi suċċessiva]
Koeffiċjent tal-kontribuzzjoni għall-kalkolu tal-appoġġ massimu (% tat-total)

BE 2.64
DE 18.78

EE 0.62

IE 0.67

EL 5.69

ES 16.52

FR 17.58

IT 19.00

CY 0.33

LV 1.15

LT 1.59

LU 0.06

MT 0.17

NL 3.51

AT 1.85

PT 4.79

SI 0.86

SK 3.00

FI 1.20

Total 100.00

Appendiċi: aġġustament proporzjonali tal-kontribuzzjoni finanzjarja (Artikolu 7f)
Din l-appendiċi tispjega l-metodu biex tiġi ddeterminata l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istati Membri fil-każ li l-ammont residwu li jkun għad-dispożizzjoni għall-
finijiet tal-allokazzjoni fil-proċess ta' allokazzjoni, disponibbli fl-ambitu ta' sejħa 
organizzata wara li jiskadi t-tieni perjodu ta' 24 xahar, ma jkunx biżżejjed biex ikopri l-
kontribuzzjonijiet finanzjarji favur l-Istati Membri li ppreżentaw proposta approvata fl-
ambitu ta' sejħa (fl-ambitu tal-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività).
F'dak il-każ, il-kontribuzzjoni finanzjarja allokata lil Stat Membru i tinħadem hekk:

𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

fejn:
FCi hija l-kontribuzzjoni finanzjarja allokata lil Stat Membru I, iddeterminata fuq il-bażi 
tal-kriterji msemmija fl-Artikolu 7i u

 hija l-fattur ta' aġġustament, iddefinit bħala:𝜸
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𝜸 =
𝑹𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒆 

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

fejn i tirreferi għal Stat Membru li jkun ippreżenta proposta fl-ambitu ta' sejħa.

Or. en

Emenda 168

Proposta għal regolament
Anness I – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal kull Stat Membru

Il-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal kull Stat Membru fl-ambitu 
tal-istrument għall-konverġenza u r-
riforma

Or. en

Emenda 169

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Anness jistabbilixxi l-metodoloġija 
għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima disponibbli għal kull Stat 
Membru taħt l-istrument ta' appoġġ 
finanzjarju, kif imsemmi fl-Artikolu 9, u l-
ammont massimu tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja disponibbli għal kull Stat 
Membru taħt il-komponent tal-appoġġ 
finanzjarju għall-istrument ta' appoġġ ta' 
konverġenza, kif imsemmi fl-Artikolu 26.

Dan l-Anness jistabbilixxi l-metodoloġija 
għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima disponibbli għal kull Stat 
Membru fl-ambitu tal-istrument għall-
konverġenza u r-riforma, kif imsemmi fl-
Artikolu 9.

Or. en

Emenda 170
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Proposta għal regolament
Anness I – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għodda għat-Twettiq ta' Riformi Strument għall-konverġenza u r-riforma

Or. en

Emenda 171

Proposta għal regolament
Anness I – intestatura 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima ta' 
Stat Membru taħt l-Għodda għat-Twettiq 
ta' Riformi hija definita kif ġej:

Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima (
) ta' Stat Membru fl-ambitu tal-𝑴𝑭𝑪𝒊

istrument għall-konverġenza u r-riforma 
hija definita kif ġej:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

fejn: fejn:

FS (appoġġ finanzjarju) huwa l-pakkett 
finanzjarju disponibbli taħt l-Għodda 
għat-Twettiq ta' Riformi kif imsemmi fl-
Artikolu 7(2)(a); u

FS (appoġġ finanzjarju) hija l-pakkett 
finanzjarju disponibbli fl-ambitu tal-
istrument għall-konverġenza u r-riforma 
kif imsemmi fl-Artikolu 7(2)(a); u

l-koeffiċjent tal-kontribuzzjoni ta' Stat 
Membru i, αi, huwa definit bħala:

l-koeffiċjent tal-kontribuzzjoni ta' Stat 
Membru i, αi, huwa definit bħala:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

li fiha:
 hija l-koeffiċjent tal-kontribuzzjoni tal-𝜶𝒊

pajjiż i
 hija l-Prodott Domestiku Gross 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
per capita tal-pajjiż i fl-2018,

 hija l-medja ponderata 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

tal-Prodott Domestiku Gross per capita 
tal-Istati Membri eliġibbli mhux taż-żona 
tal-euro fl-2018,
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 il-popolazzjoni totali fil-pajjiż i,𝑝𝑜𝑝𝑖  hija l-popolazzjoni totali fil-pajjiż i 𝑝𝑜𝑝𝑖
fl-2018,

 il-popolazzjoni totali tal-Istati 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
Membri kollha tal-UE-27.

 hija l-popolazzjoni totali tal-Istati 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
Membri eliġibbli mhux taż-żona tal-euro 
fl-2018.

Or. en

Emenda 172

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni ta' din il-formula twassal 
għal dan is-sehem u l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima skont l-
għodda għat-twettiq ta' riformi, li jkun 
disponibbli għal kull Stat Membru f'kull 
stadju u sejħa tal-proċess ta' allokazzjoni 
deskritti fl-Artikolu 10:

L-applikazzjoni ta' din il-formula tagħti 
dan is-sehem u l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima fl-
ambitu tal-istrument għall-konverġenza u 
r-riforma, li jkun disponibbli għal kull Stat 
Membru f'kull stadju u sejħa tal-proċess ta' 
allokazzjoni deskritti fl-Artikolu 10:

Or. en

Emenda 173

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 3 – tabella -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Tabella -1 (ġdida)
Koeffiċjent tal-kontribuzzjoni għall-kalkolu tal-appoġġ massimu (% tat-total)

BG 11.72
CZ 7.07
DK 1.47
HR 4.26
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HU 9.43
PL 38.69
RO 24.47
SE 2.89

Total 100.00
[L-ammonti jiżdiedu f'fażi suċċessiva]

Or. en

Emenda 174

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 3 – tabella 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 175

Proposta għal regolament
Anness I – intestatura 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-komponent tal-appoġġ finanzjarju taħt 
il-faċilità ta' konverġenza

imħassar

Or. en

Emenda 176

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar
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Or. en

Emenda 177

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-appendiċi jistipula l-metodu biex 
tiġi ddeterminata l-kontribuzzjoni 
finanzjarja allokata lill-Istati Membri f'każ 
li l-ammont li jibqa' mill-pakkett 
kumplessiv, li huwa disponibbli skont 
sejħa organizzata wara li jintemmu l-ewwel 
għoxrin xahar, ma jkunx biżżejjed biex 
ikopri l-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-
Istati Membri li jkunu ppreżentaw proposta 
taħt sejħa (jew taħt l-Għodda għat-Twettiq 
ta' Riformi jew taħt il-komponent tal-
appoġġ finanzjarju mill-faċilità 
ta'konverġenza).

Din l-appendiċi tispjega l-metodu biex tiġi 
ddeterminata l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istati Membri f'każ li l-ammont 
residwu mill-pakkett kumplessiv, għad-
dispożizzjoni fl-ambitu ta' sejħa 
organizzata wara li jintemm it-tieni 
perjodu ta' 36 xahar, ma jkunx biżżejjed 
biex ikopri l-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
lill-Istati Membri li jkunu ppreżentaw 
proposta fl-ambitu tal-istrument għall-
konverġenza u r-riforma.

Or. en

Emenda 178

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en

Emenda 179

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

meta l-proposta ta' riforma tal-(𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
Istat Membru taħt l-Għodda għat-Twettiq 
ta' Riformi tkun ġiet ivvalutata bħala li 
tikkonforma bis-sħiħ mal-kriterji stabbiliti 
fl-Artikolu 11(7) u għalhekk li tibbenefika 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima; 

meta l-proposta ta' riforma tal-Istat 𝑴𝑭𝑪𝒊
Membru fl-ambitu tal-istrument għall-
konverġenza u r-riforma tkun ġiet 
ivvalutata bħala li tikkonforma bis-sħiħ 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11(7) u 
għalhekk li tibbenefika mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima;

Or. en

Emenda 180

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 meta l-proposta ta' riforma tal-Istat 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
Membru taħt l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi tkun ġiet ivvalutata bħala li 
tikkonforma b'mod suffiċjenti mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 11(7) u għalhekk li 
tibbenefika minn nofs il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima;

imħassar

Or. en

Emenda 181

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 meta l-proposta ta' riforma tal-(𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
Istat Membru taħt l-komponent tal-
faċilità ta' konverġenza tkun ġiet 
ivvalutata bħala li tikkonforma bis-sħiħ 
mal-kriterji stabbiliti fl-Artikoli 11(7) u 
27(3) u għalhekk li tibbenefika mill-
kontribuzzjoni finanzjarja massima; jew

imħassar
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Or. en

Emenda 182

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 meta l-proposta ta' riforma tal-Istat 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
Membru taħt l-komponent tal-faċilità ta' 
konverġenza tkun ġiet ivvalutata bħala li 
tikkonforma b'mod suffiċjenit mal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikoli 11(7) u 27(3) u 
għalhekk li tibbenefika mill-
kontribuzzjoni finanzjarja massima.

imħassar

Or. en

Emenda 183

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta' dawn il-linji gwida ta' 
valutazzjoni huwa li jservu flimkien ma' 
dan ir-Regolament bħala bażi biex il-
Kummissjoni tivvaluta - b'mod trasparenti 
u ekwu - il-proposti għal impenji ta' 
riforma ppreżentati mill-Istati Membri u 
biex tiddetermina l-kontribuzzjoni 
finanzjarja f'konformità mal-għanijiet u ma' 
kwalunkwe rekwiżit ieħor rilevanti 
stabbilit f'dan ir-Regolament, fl-
implimentazzjoni tal-għodda għat-twettiq 
ta' riformi u tal-komponent ta' appoġġ 
finanzjarju mill-faċilità ta' konverġenza. 
Dawn il-linji gwida b'mod partikolari 
jirrappreżentaw il-bażi għall-applikazzjoni 
tal-kriterji ta' valutazzjoni u tad-
determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja msemmija, rispettivament, fl-
Artikolu 11(7) u fl-Artikolu 12(2), u fl-

L-għan ta' dawn il-linji gwida ta' 
valutazzjoni huwa li jservu flimkien ma' 
dan ir-Regolament bħala bażi biex il-
Kummissjoni tivvaluta - b'mod trasparenti 
u ekwu - il-proposti għall-pakketti ta' 
riformi u investimenti ppreżentati mill-
Istati Membri fl-ambitu tal-istrument 
baġitarju għall-konverġenza u l-
kompetittività u għall-impenji ta' riforma 
ppreżentati mill-Istati Membri fl-ambitu 
tal-istrument għall-konverġenza u r-riforma 
u biex tiddetermina l-kontribuzzjoni 
finanzjarja f'konformità mal-għanijiet u ma' 
kwalunkwe rekwiżit ieħor rilevanti 
stabbilit f'dan ir-Regolament. Dawn il-linji 
gwida b'mod partikolari jirrappreżentaw il-
bażi għall-applikazzjoni tal-kriterji ta' 
valutazzjoni u tad-determinazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja msemmija, 
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Artikolu 28. rispettivament, fl-Artikolu 7i(3), fl-
Artikolu 7j(2), fl-Artikolu 11a(3) u fl-
Artikolu 12(2).

Or. en

Emenda 184

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'hekk il-linji gwida la huma applikabbli 
għall-istrument ta' appoġġ tekniku u 
lanqas għall-komponent ta' appoġġ 
tekniku tal-faċilità ta' konverġenza. 
Għalhekk, huma ma japplikawx għall-
valutazzjoni tat-talbiet għal appoġġ 
tekniku msemmi fl-Artikoli 19 u 31.

imħassar

Or. en

Emenda 185

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jagħtu aktar gwida dwar il-proċess 
ta' valutazzjoni tal-proposti għal impenji 
ta' riforma ppreżentati mill-Istati Membri;

(a) jagħtu aktar gwida dwar il-proċess 
ta' valutazzjoni tal-proposti għall-pakketti 
u għall-impenji ta' riforma ppreżentati 
mill-Istati Membri;

Or. en

Emenda 186

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiddefinixxu ir-rabta bejn il-
valutazzjoni li trid issir mill-Kummissjoni 
skont il-kriterji ta' valutazzjoni u d-
determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja li trid tiġi stipulata fid-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni fir-rigward tal-impenji 
għar-riforma magħżulin.

(c) jiddefinixxu ir-rabta bejn il-
valutazzjoni li trid issir mill-Kummissjoni 
skont il-kriterji ta' valutazzjoni u d-
determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja li trid tiġi stabbilita fid-
deċiżjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-
pakketti u tal-impenji għar-riforma 
magħżulin.

Or. en

Emenda 187

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linji gwida huma għodda biex tiġi 
ffaċilitata l-valutazzjoni, mill-
Kummissjoni, tal-proposti għal impenji ta' 
riforma kif ippreżentati mill-Istati Membri, 
u biex jiġi żgurat li l-Għodda għat-Twettiq 
ta' Riformi u l-komponent tal-appoġġ 
finanzjarju tal-faċilità ta' konverġenza 
jipprovdu inċentivi finanzjarji għall-
implimentazzjoni ta' riformi li huma 
rilevanti u b'valur miżjud għoli, filwaqt li 
jiżguraw trattament ugwali bejn l-Istati 
Membri.

Il-linji gwida huma għodda biex tiġi 
ffaċilitata l-valutazzjoni, mill-
Kummissjoni, tal-proposti għal impenji ta' 
riforma kif ippreżentati mill-Istati Membri, 
u biex jiġi żgurat li l-istrument baġitarju 
għall-konverġenza u l-kompetittività u l-
istrument għall-konverġenza u r-riforma 
jipprovdu inċentivi finanzjarji għall-
implimentazzjoni ta' riformi li huma 
rilevanti u b'valur miżjud għoli, filwaqt li 
jiżguraw trattament ugwali bejn l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 188

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 11, Stat Membru li jkun 
jixtieq jirċievi appoġġ taħt l-Għodda għat-
Twettiq ta' Riformi għandu jissottometti 

Skont l-Artikolu 7h, Stat Membru li 
jixtieq jirċievi appoġġ fl-ambitu tal-
istrument baġitarju għall-konverġenza u 
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proposta ta' impenji għal riforma lill-
Kummissjoni. Il-proposta għandha tkun 
motivata u sostanzjata kif dovut, u għandu 
jkun fiha l-elementi kollha msemmija fl-
Artikolu 11(3). Bil-għan li jitħejjew 
proposti ta' kwalità għolja għal impenji ta' 
riforma, il-Kummissjoni tista' torganizza 
għoti ta' konsulenza bejn il-pari sabiex 
tippermetti lill-Istat Membru kkonċernat 
jibbenefika mill-esperjenza ta' Stati 
Membri oħra, qabel ma jissottometti l-
proposta.

l-kompetittività għandu jippreżenta 
proposta koerenti għar-riformi u għall-
investimenti eliġibbli lill-Kummissjoni. 
Skont l-Artikolu 11, Stat Membru li jixtieq 
jirċievi appoġġ fl-ambitu tal-istrument 
għall-konverġenza u r-riforma għandu 
jippreżenta proposta għal impenji ta' 
riforma lill-Kummissjoni. Il-proposta 
għandha tkun motivata u sostanzjata kif 
dovut, u għandu jkun fiha l-elementi kollha 
msemmija fl-Artikoli 7h u 11 
rispettivament. Bil-għan li jitħejjew 
proposti ta' kwalità għolja għal impenji ta' 
riforma, il-Kummissjoni tista' torganizza 
konsulenza bejn il-pari sabiex tippermetti 
lill-Istat Membru kkonċernat jibbenefika 
mill-esperjenza ta' Stati Membri oħra, 
qabel ma jippreżenta l-proposta.

Or. en

Emenda 189

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċess ta' valutazzjoni għandu 
jitwettaq mill-Kummissjoni 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat 
Membru konċernat. Il-Kummissjoni tista' 
tagħmel osservazzjonijiet jew titlob 
informazzjoni addizzjonali. L-Istat 
Membru konċernat għandu jipprovdi l-
informazzjoni addizzjonali mitluba u jista' 
jirrevedi l-proposta, jekk meħtieġ, qabel is-
sottomissjoni uffiċjali tagħha. Il-
Kummissjoni għandha tqis il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru konċernat u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra.

Il-Kummissjoni għandha twettaq il-
proċess ta' valutazzjoni b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istat Membru kkonċernat. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel 
osservazzjonijiet jew titlob informazzjoni 
addizzjonali rilevanti. L-Istat Membru 
kkonċernat għandu jipprovdi l-
informazzjoni addizzjonali mitluba u jista' 
jirrevedi l-proposta, jekk meħtieġ, qabel il-
preżentazzjoni uffiċjali tagħha. Il-
Kummissjoni għandha tqis il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra.

Or. en
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Emenda 190

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 12(1), il-Kummissjoni 
għandha twettaq valutazzjoni u tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni fi żmien erba' xhur wara 
s-sottomissjoni uffiċjali tal-proposta ta' 
impenji ta' riforma mill-Istat Membru 
konċernat.

Skont l-Artikoli 7i u 11a, il-Kummissjoni 
għandha twettaq valutazzjoni u tadotta 
deċiżjoni permezz ta' att delegat skont l-
Artikoli 7j u 12 fi żmien erba' xhur wara l-
preżentazzjoni uffiċjali tal-proposta ta' 
impenji ta' riforma mill-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 191

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-proposti 
għal impenji ta' riforma ppreżentati mill-
Istati Membri, il-Kummissjoni tista' tkun 
megħjuna minn esperti.

Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-proposti 
ppreżentati mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

Or. en

Emenda 192

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'mod indipendenti mill-valutazzjoni li 
trid issir mill-Kummissjoni, il-Kumitat tal-
Politika Ekonomika, stabbilit bid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/604/KE 1 , 
jista' wkoll jagħti l-opinjoni tiegħu dwar 
il-proposti għal impenji ta' riforma 
sottomessi mill-Istati Membri.

imħassar
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_________________
1 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-
29 ta' Settembru 2000 dwar il-
kompożizzjoni u l-istatuti tal-Kumitat tal-
Politika Ekonomika (2000/604/KE) (ĠU 
L 257, 11.10.2000, p. 28-31)

Or. en

Emenda 193

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-impenji ta' riforma li jridu 
jiġu implimentati mill-Istat Membru, 
inkluż l-istadji importanti u l-objettivi. Id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-perjodu 
għall-implimentazzjoni tal-impenji ta' 
riforma, li ma għandux ikun itwal minn 
tliet snin wara l-adozzjoni ta' dik id-
deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha wkoll 
tistabbilixxi l-arranġamenti dettaljati u l-
iskeda ta' żmien għar-rappurtar mill-Istati 
Membri kkonċernati fi ħdan il-proċess tas-
Semestru Ewropew, u l-indikaturi rilevanti 
fir-rigward tal-issodisfar tal-istadji 
importanti u l-miri u l-modalità biex 
jingħata aċċess mill-Kummissjoni għad-
dejta sottostanti rilevanti. Fl-aħħar nett, 
skont Artikolu 12(2), id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni għandha tiddetermina l-
kontribuzzjoni finanzjarja li għandha tiġi 
allokata lill-impenji ta' riforma li 
jintgħażlu.

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-impenji ta' riforma li jridu 
jiġu implimentati mill-Istat Membru, 
inkluż l-istadji importanti u l-objettivi. Id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-perjodi 
mill-adozzjoni tad-deċiżjoni għall-
implimentazzjoni ta' massimu ta' erba' 
snin għar-riformi u ta' massimu ta' seba' 
snin għall-investimenti tal-pakketti u l-
perjodu ta' massimu ta' seba' snin mill-
adozzjoni tad-deċiżjoni għall-
implimentazzjoni tal-impenji ta' riforma. 
Id-deċiżjoni għandha wkoll tistabbilixxi l-
arranġamenti dettaljati u l-kalendarju 
għall-implimentazzjoni tal-pakkett u għar-
rappurtar relatat mill-Istati Membri 
kkonċernati fi ħdan il-proċess tas-Semestru 
Ewropew, u l-indikaturi rilevanti fir-
rigward tal-issodisfar tal-istadji importanti 
u l-objettivi u l-modalità biex jingħata 
aċċess tal-Kummissjoni għad-data 
sottostanti rilevanti.

Or. en

Emenda 194

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mal-Artikolu 11(7), il-
Kummissjoni għandha tivvaluta n-natura 
u l-importanza tal-proposta għal impenji 
ta' riforma u għal dak il-għan hija għandha 
tqis il-kriterji li ġejjin:

F'konformità mal-Artikoli 7i u 11a, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-proposta 
għall-pakketti u l-impenji ta' riforma u, 
għal dak il-għan, hija għandha tqis l-erba' 
kriterji li ġejjin: effikaċja, effiċjenza, 
rilevanza u koerenza.

Or. en

Emenda 195

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk l-impenji ta' riforma: imħassar
(1)  humiex mistennija li jindirizzaw 
b'mod effettiv l-isfidi identifikati fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew, jiġifieri:
– fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż u dokumenti rilevanti oħra tas-
Semestru Ewropew adottati uffiċjalment 
mill-Kummissjoni; jew
– fejn applikabbli, fil-Proċedura ta' 
Żbilanċ Makroekonomiku;
(2) jirrappreżentawx pakkett 
komprensiv ta' riformi;
(3)  humiex mistennija li jsaħħu l-
prestazzjoni u r-reżiljenza tal-ekonomija 
tal-Istat Membru konċernat;
(4)  humiex mistennija, permezz tal-
implimentazzjoni tagħhom, li jkollhom 
impatt dejjiemi, fejn rilevanti, billi jsaħħu 
l-kapaċità istituzzjonali u amministrattiva 
tal-Istat Membru konċernat;
u

Or. en
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Emenda 196

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk l-arranġamenti interni 
proposti mill-Istati Membri konċernati 
humiex mistennija li jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva tal-impenji ta' 
riforma matul perjodu massimu ta' tliet 
snin, inklużi l-istadji importanti u l-miri, 
u l-indikaturi relatati.

imħassar

Or. en

Emenda 197

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala riżultat tal-proċess ta' valutazzjoni, 
il-Kummissjoni għandha tagħti l-
klassifikazzjonijiet tal-proposti għal 
impenji ta' riforma ppreżentati mill-Istati 
Membri, skont kull wieħed mill-kriterji ta' 
valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(7), 
sabiex tivvaluta n-natura u l-importanza 
tal-proposti taħt l-istrument ta' appoġġ 
finanzjarju u bil-għan li tiġi stabbilita l-
allokazzjoni finanzjarja skont l-
Artikolu 12(2).

Bħala riżultat tal-proċess ta' valutazzjoni, 
il-Kummissjoni għandha tagħti l-
klassifikazzjonijiet tal-proposti għall-
pakketti jew għall-impenji ta' riforma 
ppreżentati mill-Istati Membri, skont kull 
wieħed mill-kriterji ta' valutazzjoni 
msemmija fl-Artikoli 7i u 11a, sabiex 
tivvaluta n-natura u l-importanza tal-
proposti u bil-għan li tiġi stabbilita l-
allokazzjoni finanzjarja skont l-Artikoli 7j 
u 12.

Or. en

Emenda 198

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 3 – tabella 1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni
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Emenda
Tabella 1 (ġdida)

Kriterji Kamp ta' applikazzjoni Klassifikazzjoni
A – Sa punt għoli

B – Sa punt moderat

Effikaċja Il-proposta għandha 
f'termini netti impatt 
pożittiv u dejjiemi fuq l-
Istat Membru 
kkonċernat, filwaqt li 
jitqiesu l-miżuri ta' 
akkumpanjament;

C – Sa punt baxx

Il-proposta għandha 
impatt ekonomiku, soċjali 
u, meta rilevanti, 
ambjentali dejjiemi fuq l-
Istat Membru 
kkonċernat;
L-arranġamenti proposti 
mill-Istati Membri 
kkonċernati jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva 
tal-proposta għal pakkett, 
inklużi l-istadji 
importanti u l-objettivi 
proposti, u l-indikaturi 
relatati;
Il-proposta mistennija 
tikkontribwixxi b'mod 
effikaċi għall-
konverġenza u għall-
kompetittività tal-Istat 
Membru fil-perjodu ta' 
implimentazzjoni u 
tikkontribwixxi biex 
issaħħaħ il-koeżjoni;

A – Sa punt għoli

B – Sa punt moderat

Effiċjenza Il-ġustifikazzjoni li jagħti 
l-Istat Membru rigward l-
ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-proposta għal 
pakkett ippreżentata hija 
raġonevoli u plawżibbli; C – Sa punt baxx

Il-proġetti ta' riforma u 
ta' investiment previsti, il-
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perjodu ta' riforma u ta' 
investiment relatat u l-
analiżi tal-kostijiet u l-
benefiċċji dettaljata 
huma raġonevoli u 
plawżibbli;

A – Sa punt għoli

B – Sa punt moderat

Koerenza Il-proposta hija koerenti 
fl-oqsma ta' politika li 
fihom il-miżuri se jkunu 
implimentati; C – Sa punt baxx

Il-proposta hija konformi 
mal-impenji tal-UE u tal-
Istati Membri;

A – Sa punt għoli 

B – Sa punt moderat

Rilevanza Il-proposta hija 
kompatibbli mal-
orjentazzjonijiet strateġiċi 
kif definiti fil-punt 5b tal-
Artikolu 2(1) u 
konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet 
strutturali identifikati fil-
kuntest tas-Semestru 
Ewropew jew fil-kuntest 
tal-programmi ta' 
aġġustament 
makroekonomiku, u ma' 
azzjonijiet rilevanti oħra 
relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt 
tal-Unjoni; 

C – Sa punt baxx

Il-proposta 
tikkontribwixxi, għal dak 
li għandu x'jaqsam mal-
istrument għall-
konverġenza u r-riforma 
biss, għat-tħejjija għall-
adeżjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat bil-
ħsieb tal-adozzjoni tal-
euro;

Or. en

Emenda 199
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 3 – punt 3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1 L-impenji ta' riforma huma 
mistennija jindirizzaw b'mod effettiv l-
isfidi identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi li 
ġejjin għall-valutazzjoni skont dan il-
kriterju:
Kamp ta' applikazzjoni
– il-proposta għal impenji ta' riforma hija 
mmirata biex tindirizza l-isfidi identifikati 
fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż;
jew
– il-proposta għal impenji ta' riforma hija 
mmirata biex tindirizza sfidi identifikati 
f'dokumenti rilevanti oħra tas-Semestru 
Ewropew adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni;
jew
– il-proposta għal impenji ta' riforma hija 
mmirata biex tindirizza sfidi identifikati 
fil-Proċedura ta' Żbilanċ 
Makroekonokimu;
u
– ir-riformi previsti fil-proposta għal 
impenji ta' riforma huma mistennija 
jindirizzaw b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati, b'mod li, wara t-tlestija tar-
riforma/i proposta/i, dawn l-isfidi jkunu 
mistennija jitqiesu solvuti fil-kuntest tal-
proċess tas-Semestru Ewropew.
Klassifikazzjoni
A – Sa punt għoli u b'livell għoli ta' 
effikaċja
B – Sa punt medju u b'livell medju ta' 
effikaċja
B – Sa punt baxx u b'livell baxx ta' 
effikaċja
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Or. en

Emenda 200

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 3 – punt 3.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2 L-impenji ta' riforma 
jirrappreżentaw pakkett komprensiv ta' 
riformi

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi li 
ġejjin għall-valutazzjoni skont dan il-
kriterju:
Kamp ta' applikazzjoni
– il-proposta għal impenji ta' riforma hija 
mmirata biex tindirizza sett ta' sfidi 
interrelatati għall-Istat Membru 
(kopertura);
u
– il-proposta għal impenji ta' riforma hija 
mmirata lejn l-indirizzar ta' sfidi li huma 
kruċjali għall-funzjonament tal-
ekonomija tal-Istat Membru (rilevanza).
Klassifikazzjoni
A - Il-kopertura u r-rilevanza huma 
għoljin: l-impenji ta' riforma jimmiraw 
lejn li jindirizzaw diversi sfidi li tqajmu 
fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż jew fil-Proċedura ta' Żbilanċ 
Makroekonomiku;
B - Il-kopertura u r-rilevanza huma 
medji: – l-impenji ta' riforma huma 
mmirati lejn li jindirizzaw diversi sfidi li 
tqajmu f'dokumenti rilevanti tas-Semestru 
Ewropew adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni;
C - Il-kopertura u r-rilevanza huma 
baxxi: ebda waħda minn dawn ta' hawn 
fuq

Or. en
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Emenda 201

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 3 – punt 3.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.3 L-impenji ta' riforma huma 
mistennija jsaħħu l-prestazzjoni u r-
reżiljenza tal-ekonomija tal-Istat Membru 
konċernat

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi li 
ġejjin għall-valutazzjoni skont dan il-
kriterju:
Kamp ta' applikazzjoni
– il-proposta għal impenji ta' riforma hija 
mmirata lejn li ttejjeb strutturalment il-
prestazzjoni tal-ekonomija tal-Istat 
Membru;
u
– il-proposta għal impenji ta' riforma hija 
mmirata lejn li tnaqqas il-vulnerabbiltà 
tal-ekonomija tal-Istat Membru għax-
xokkijiet;
jew
– il-proposta għal impenji ta' riforma hija 
mmirata lejn li żżid il-kapaċità tal-
istrutturi ekonomiċi u/jew soċjali tal-Istat 
Membru biex jaġġustaw għax-xokkijiet u 
jkunu jifilħu għalihom.
Klassifikazzjoni
A – Mistenni impatt kbir fuq il-
prestazzjoni u r-reżiljenza
B – Mistenni impatt medju fuq il-
prestazzjoni u r-reżiljenza
C – Mistenni impatt baxx fuq il-
prestazzjoni u r-reżiljenza

Or. en
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Emenda 202

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 3 – punt 3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4 Implimentazzjoni tar-riformi hija 
mistennija li jkollha impatt fit-tul, fejn 
rilevanti billi ssaħħaħ il-kapaċità 
istituzzjonali u amministrattiva

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi li 
ġejjin għall-valutazzjoni skont dan il-
kriterju:
Kamp ta' applikazzjoni
– l-implimentazzjoni tar-riformi proposti 
hija mistennija twassal għal bidla 
strutturali fl-amministrazzjoni jew fl-
istituzzjonijiet rilevanti;
jew
– l-implimentazzjoni tar-riformi proposti 
hija mistennija twassal għal bidla 
strutturali f'politiki rilevanti;
u
– it-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva 
jista' jiżgura impatt dejjiemi.
Klassifikazzjoni
A – Sa punt għoli
B – Sa punt moderat
C – Sa punt baxx

Or. en

Emenda 203

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 3 – punt 3.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.5 L-arranġamenti interni proposti 
mill-Istati Membri konċernati humiex 

imħassar
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mistennija jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tal-impenji ta' riforma matul 
perjodu massimu ta' tliet snin, inklużi l-
istadji importanti u l-miri, u l-indikaturi 
relatati
Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi li 
ġejjin għall-valutazzjoni skont dan il-
kriterju:
Kamp ta' applikazzjoni
– struttura fl-Istat Membru tingħata r-
responsabblità għal: (i) l-
implimentazzjoni tal-impenji ta' riforma; 
(ii) il-monitoraġġ tal-progress lejn l-istadji 
importanti u l-miri; u (iii) ir-rappurtar;
u
– l-istadji importanti u l-miri proposti 
huma ċari u realistiċi; u l-indikaturi 
proposti huma rilevanti, aċċettabbli u 
robusti;
u
– l-arranġamenti interni kumplessivi, 
proposti mill-Istati Membri f'termini ta' 
organizzazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
impenji ta' riforma, huma kredibbli. Dan 
għandu jinkludi dispożizzjoni biex jiġi 
allokat biżżejjed persunal.
Klassifikazzjoni
A – Arranġamenti interni adegwati għall-
implimentazzjoni effettiva
B – Arranġamenti interni minimi għall-
implimentazzjoni effettiva
C – Arranġamenti interni mhux biżżejjed 
għall-implimentazzjoni effettiva

Or. en

Emenda 204

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja skont l-għodda għat-twettiq ta' 
riformi

Id-determinazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja

Or. en

Emenda 205

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mal-Artikolu 12(2), il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
kontribuzzjoni finanzjarja, wara li tqis in-
natura u l-importanza tar-riformi proposti 
mill-Istat Membru konċernat, kif 
ivvalutati abbażi tal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 11(7). Għal dak il-għan, hija 
għandha tapplika l-kriterji li ġejjin:

Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-
kontribuzzjoni finanzjarja skont l-
Artikoli 7j u 12.

Or. en

Emenda 206

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) meta l-proposta għal impenji ta' 
riforma preżentata mill-Istat Membru 
konċernat tikkonforma bis-sħiħ mal-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11(7), l-
impenji ta' riforma għandhom jiġu 
kkunsidrat bħala "maġġuri", u għandu 
jiġu allokat lill-Istat Membru konċernat l-
ammont totali tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima msemmi fl-
Artikolu 9;

imħassar

Or. en
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Emenda 207

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta l-proposta għal impenji ta' 
riforma mill-Istat Membru konċernat 
tikkonforma b'mod sodisfaċenti mal-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11(7), l-
impenji ta' riforma għandhom jitqiesu 
bħala "sinifikanti", u għandu jiġu allokat 
lill-Istat Membru konċernat nofs il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 9.

imħassar

Or. en

Emenda 208

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) meta l-proposta għal impenji ta' 
riforma mill-Istat Membru konċernat ma 
tikkonformax b'mod sodisfaċenti mal-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 11(7), ma 
għandha tiġi allokata l-ebda 
kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru konċernat.

imħassar

Or. en

Emenda 209

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala riżultat tal-proċess ta' valutazzjoni, u Bħala riżultat tal-proċess ta' valutazzjoni 



PE648.526v01-00 132/141 PR\1201180MT.docx

MT

meta jitqiesu l-klassifikazzjonijiet, il-
Kummissjoni għandha talloka l-
kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istati 
Membri bil-mod li ġej:

skont l-Artikoli 7i u 11a, u meta jitqiesu l-
klassifikazzjonijiet, il-Kummissjoni 
għandha talloka l-kontribuzzjoni 
finanzjarja lill-Istati Membri bil-mod li ġej:

Or. en

Emenda 210

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subintestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Impenji ta' riforma maġġuri (il-proposta 
tikkonforma kompletament mal-kriterji ta' 
valutazzjoni)

Pakketti jew impenji ta' riforma konformi 
mal-kriterji ta' valutazzjoni

Or. en

Emenda 211

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- maġġoranza ta' B fuq A u l-ebda 
C, jew

Or. en

Emenda 212

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – inċiż 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- kollha B,

Or. en
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Emenda 213

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tiġi allokata l-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima lir-riforma proposta.

tiġi allokata l-kontribuzzjoni finanzjarja fl-
ambitu tal-istrument baġitarju għall-
konverġenza u l-kompetittività b'dan il-
mod li ġej:

Or. en

Emenda 214

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) meta l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-proposta għal pakkett li minnu 
jitnaqqas il-kofinanzjament nazzjonali 
huwa pariġġ il-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima, jew ogħla minnha, għal dak l-
Istat Membru msemmi fl-Artikolu 7e li 
miegħu, meta jkun il-każ, jiżdied il-
finanzjament supplimentari għall-
kontribuzzjoni finanzjarja massima, kif 
imsemmija fl-Artikolu 7f, il-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata lill-
Istat Membru kkonċernat għandha tkun 
pariġġ l-ammont totali tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima msemmija fl-
Artikolu 7e li miegħu, meta jkun il-każ, 
jiżdied il-finanzjament supplimentari 
għall-kontribuzzjoni finanzjarja massima, 
kif imsemmija fl-Artikolu 7f;

Or. en

Emenda 215
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-pakkett li minnu jitnaqqas il-
kofinanzjament nazzjonali huwa aktar 
baxx mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima għal dak l-Istat Membru 
msemmi fl-Artikolu 7e li miegħu, meta 
jkun il-każ, jiżdied il-finanzjament 
supplimentari għall-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima, kif imsemmija fl-
Artikolu 7f, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru għandha tkun 
pariġġ l-ammont tal-kostijiet totali stmati 
tal-proposta għal pakkett li minnu 
jitnaqqas il-kofinanzjament nazzjonali;

Or. en

Emenda 216

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tiġi allokata l-kontribuzzjoni finanzjarja 
fl-ambitu tal-istrument għall-konverġenza 
u r-riforma b'dan il-mod li ġej:
(a) meta l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-proposta għall-impenji ta' 
riforma huwa pariġġ il-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima, jew ogħla minnha, 
għal dak l-Istat Membru msemmija fl-
Artikolu 9, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun pariġġ l-ammont totali tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima 
msemmija fl-Artikolu 9;
(b) meta l-ammont tal-kostijiet totali 
stmati tal-proposta għall-impenji ta' 
riforma huwa aktar baxx mill-
kontribuzzjoni finanzjarja massima għal 
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dak l-Istat Membru msemmija fl-
Artikolu 9, il-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat 
għandha tkun pariġġ l-ammont tal-
kostijiet totali stmati tal-proposta għall-
impenji ta' riforma;

Or. en

Emenda 217

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subintestatura 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Impenji ta' riforma sinifikanti (il-proposta 
tikkonforma b'mod sodisfaċenti mal-
kriterji ta' valutazzjoni)

imħassar

Or. en

Emenda 218

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-klassifikazzjoni finali tinkludi 
punteġġi ta':

imħassar

- maġġoranza ta' B fuq A u l-ebda C, jew
- kollox B,
tiġi allokata l-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima lir-riforma proposta.

Or. en

Emenda 219

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subintestatura 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Impenji ta' riforma insuffiċjenti (il-
proposta ma tikkonformax b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji ta' valutazzjoni)

Pakketti jew impenji ta' riforma mhux 
konformi mal-kriterji ta' valutazzjoni

Or. en

Emenda 220

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ma tiġi allokata l-ebda kontribuzzjoni 
finanzjarja lir-riforma proposta.

ma tiġi allokata l-ebda kontribuzzjoni 
finanzjarja lill-proposta għal pakkett jew 
impenn ta' riforma.

Or. en

Emenda 221

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 222

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Strument baġitarju għall-konverġenza u l-
kompetittività
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Or. en

Emenda 223

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi tal-output:
(a) l-għadd ta' proposti għal pakketti 
ta' riformi u investimenti approvati;
(b) il-kontribuzzjoni finanzjarja 
kumplessiva allokata lill-proposta għal 
pakkett ta' riformi u investimenti;

Or. en

Emenda 224

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi tar-riżultati:
(c) l-għadd ta' proposti għal pakketti 
ta' riformi u investimenti implimentati.

Or. en

Emenda 225

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għodda għat-Twettiq ta' Riformi Strument għall-konverġenza u r-riforma

Or. en



PE648.526v01-00 138/141 PR\1201180MT.docx

MT

Emenda 226

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità ta' konverġenza imħassar
– għall-komponent tal-appoġġ 
finanzjarju, l-istess indikaturi msemmija 
fil-punti a) sa c);
– għall-komponent tal-appoġġ tekniku, l-
istess indikaturi msemmija fil-punti d) sa 
g).

Or. en

Emenda 227

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 6 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-għanijiet indikati fil-proposti 
għal pakketti ta' riformi u investimenti li 
ntlaħqu bis-saħħa, fost l-oħrajn, tal-
appoġġ finanzjarju mogħti fl-ambitu tal-
istrumenti tal-Programm;

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-riformi strutturali u l-investimenti huma essenzjali għall-modernizzazzjoni tal-ekonomija 
tal-Unjoni Ewropea, għat-titjib tal-kapaċità tagħha li tadatta għall-isfidi u għall-aċċelerazzjoni 
tal-kompetittività tagħha. Il-kompetittività u l-prosperità flimkien mal-benesseri taċ-ċittadini 
għandhom jitqiesu prijorità. L-investimenti u r-riformi strutturali għandhom rwol importanti 
f'dan l-aspett minħabba li jħaffu l-proċess ta' konverġenza soċjali u ekonomika 'l fuq fost l-
Istati Membri, kemm ġewwa kif ukoll barra ż-żona tal-euro, u jsaħħu r-reżiljenza tal-
ekonomiji tagħhom. Hija meħtieġa implimentazzjoni effettiva tar-riformi strutturali biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni, tiżdied il-produttività, jinħolqu impjiegi, jitħeġġeġ l-investiment u jiġi 
żgurat tkabbir sostenibbli. Madankollu, l-implimentazzjoni attwali tar-riformi strutturali mill-
Istati Membri mhijiex uniformi fil-kontinent. L-isforzi nazzjonali biex jinkisbu r-riformi 
għandhom jissaħħu u jkunu aktar inċentivati, u f'dak ir-rigward, il-korapporteurs jilqgħu 
pożittivament il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar l-istabbiliment ta' Programm 
ta' Appoġġ għal Riformi (2018/0213(COD)), li se jgħin lill-Istati Membri jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż identifikati fis-Semestru Ewropew.

Kif ippreżentat fil-proposta tal-Kummissjoni, il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi ta' wara l-
2020 (RSP) kien jikkonsisti minn tliet strumenti:

1) l-Għodda għat-Twettiq ta' riformi

2) il-Faċilità ta' Konverġenza u

3) l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku, li jibni fuq il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi 
Strutturali (SRSP) eżistenti.

Madankollu, il-korapporteurs ħejjew l-abbozz ta' rapport billi qiesu l-proposta inizjali tal-
Kummissjoni u x-xogħol li għadu għaddej fi ħdan il-Kunsill, kif ukoll l-isfidi li għad hemm li 
jeħtieġu strumenti li jindirizzaw l-bżonnijiet aktar speċifiċi tal-Istati Membri. Għaldaqstant, il-
korapporteurs kellhom l-għan li jittrasformaw il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi fi 
Programm ta' Appoġġ għal Riformi u Investimenti magħmul minn 3 strumenti:

1) l-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività

2) l-istrument għall-konverġenza u r-riforma

3) l-istrument ta' appoġġ tekniku.

Konformement mal-arkitettura l-ġdida, il-pakkett finanzjarju tal-Programm (EUR 25 biljun) 
ġiet hi wkoll ittrasformata u l-allokazzjoni l-ġdida tikkonsisti minn:

● strument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività – EUR 16,8-il biljun

● strument għall-konverġenza u r-riforma – EUR 7,2 biljun

● strument ta' appoġġ tekniku – EUR 1 biljun.

Barra minn hekk, id-diżastru tal-COVID-19 jeħtieġ aġġornament tal-fajls leġiżlattivi fil-fażi 
tan-negozjati. Il-korapporteurs jidhrilhom li jekk l-investimenti u l-implimentazzjoni tar-
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riformi strutturali jkunu stimolati u inċentivati, l-irkurpu ekonomiku tal-Unjoni wara l-virus 
jitqiegħed f'perkors sod u sostenibbli. 

Jidhrilhom li jekk tingħata għajnuna biex ittaffi l-kompromessi inevitabbli, il-Programm ikun 
jista' jgħin iżid ir-reżiljenza tas-sistemi soċjali, ekonomiċi u tas-saħħa tagħna.

Strument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività

Fir-rigward tal-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività l-Istati Membri jħejju 
pakketti ta' riformi u investimenti li jirriflettu l-orjentazzjonijiet strateġiċi adottati mill-Kunsill 
Ewropew abbażi tal-proposta tal-Kummissjoni u wara li l-Parlament Ewropew ikun iddiskuta 
dwar il-prijoritajiet ta' riforma u investiment taż-żona tal-euro. Il-pakketti tagħhom iridu jkunu 
konsistenti mal-prijoritajiet Ewropej, mal-isfidi u mal-prijoritajiet strutturali identifikati fis-
Semestru Ewropew u mal-azzjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni.

L-Istati Membri eliġibbli huma l-Istati Membri taż-żona tal-euro u, fuq bażi volontarja, l-Istati 
Membri li jipparteċipaw fl-ERM-II bil-ħsieb tal-adozzjoni, min-naħa tagħhom, tal-euro fil-
futur.

Il-kontribuzzjoni massima hija allokata abbażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) per capita ta' kull Stat Membru.

Il-korapporteurs jissuġġerixxu li 20 % tal-pakkett finanzjarju kumplessiv għall-istrument 
baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività jkun allokat fuq bażi flessibbli biex jirrispondi 
għaċ-ċirkostanzi eċċezzjonali bħal sitwazzjoni ta' emerġenza jew reċessjoni ekonomika 
severa.

Il-korapporteurs jipproponu li jistrutturaw mill-ġdid il-valutazzjoni tal-Kummissjoni relatata 
mal-pakkett abbażi ta' kriterji ċari: effikaċja, effiċjenza, koerenza u rilevanza. Dawn il-kriterji 
jqisu aktar l-impatt fit-tul (f'termini netti) tar-riformi u tal-investimenti proposti u l-miżuri ta' 
akkumpanjament biex itaffu l-impatti negattivi.

Il-pakkett għandu jirrispetta l-kriterji ta' valutazzjoni biex jirċievi kontribuzzjoni finanzjarja u 
l-ammont se jkun iddeterminat skont il-kost tal-pakkett, fil-limiti tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li l-Istat Membru jista' jirċievi. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tinkludi 
wkoll rata ta' kofinanzjament ta' 25 % (li tonqos bin-nofs jekk l-Istat Membru jkun għaddej 
minn reċessjoni ekonomika severa).

L-investimenti għandhom jitlestew f'7 snin u r-riformi f'4 snin mid-data tal-adozzjoni tad-
deċiżjoni. Il-pagamenti jsiru f'rati parzjali meta jiġu sodisfatti l-istadji importanti u l-objettivi 
maqbula fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-pakkett.

Strument għall-konverġenza u r-riforma

L-istrument għall-konverġenza u r-riforma jinċentiva r-riformi mmirati biex jindirizzaw l-
isfidi u l-prijoritajiet identifikati fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u azzjonijiet relatati mal-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni. L-istrument jinkoraġġixxi wkoll lill-Istati Membri li ma 
jagħmlux parti miż-żona tal-euro biex ikomplu fit-triq lejn l-adozzjoni tal-euro. L-Istati 
Membri li jixtiequ jipparteċipaw fil-programm għandhom juru li ħadu passi konkreti lejn l-
adeżjoni tal-munita unika.
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Biex jissemplifikaw u jistandardizzaw il-Programm, il-korapporteurs jissuġġerixxu li l-
istrument għall-konverġenza u r-riforma jsegwi proposta u proċess ta' valutazzjoni simili għal 
dawk tal-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività (mingħajr il-komponent tal-
investimenti u r-rekwiżiti tal-kofinanzjament).

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-implimentazzjoni tal-impenji ta' riforma tal-Istati 
Membri għal 7 snin mid-data ta' adozzjoni tad-deċiżjoni.

Strument ta' appoġġ tekniku

Il-korapporteurs japprezzaw is-suċċess tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u 
jixtiequ jkomplu jħeġġu l-ambitu u l-prattika ta' dan il-programm permezz tal-istrument ta' 
appoġġ tekniku fi ħdan il-Programm ta' Appoġġ għal Riformi u Investimenti. Jipproponu li 
jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tal-istrument ta' appoġġ tekniku biex jinkludi l-azzjonijiet 
għat-tħejjija tal-pakkett fl-ambitu tal-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività 
jew tal-impenji ta' riforma fl-ambitu tal-istrument għall-konverġenza u r-riforma kif ukoll l-
azzjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u tal-prinċipji 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.


