
AD\1217364MT.docx PE655.861v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

2020/0104(COD)

4.11.2020

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

għall-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Monika Hohlmeier



PE655.861v03-00 2/78 AD\1217364MT.docx

MT

PA_Legam



AD\1217364MT.docx 3/78 PE655.861v03-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza hija strument uniku biex jiġi indirizzat ix-xokk bla 
preċedent għall-UE kkawżat mill-pandemija tal-COVID-19. Għaċ-ċittadini tal-UE din tagħti 
prova tanġibbli li l-UE turi solidarjetà ma' dawk l-aktar milquta mill-pandemija u taħdem għal 
futur aħjar u aktar b'saħħtu. Madankollu, il-proposta attwali mhijiex adegwata f'dik li hi l-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE, u dan jista' jwassal għal erożjoni tal-fiduċja min-
naħa taċ-ċittadini tal-UE. Il-proposti tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit għandhom l-għan li 
jagħtu rimedju għal dawn in-nuqqasijiet billi jagħmlu referenza għall-importanza tal-istat tad-
dritt, jindirizzaw il-kwistjoni tal-irregolaritajiet u l-frodi u jagħmlu aktar enfasi fuq il-ġestjoni 
finanzjarja tajba.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi li jsaħħu 
t-tkabbir u l-investimenti sostenibbli biex 
jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali tal-
ekonomiji u tissaħħaħ ir-reżiljenza 
tagħhom għalhekk se jkunu essenzjali biex 
l-ekonomiji jirritornaw għal perkors ta' 
rkupru sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 

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

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

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Kemm ir-reżiljenza kif ukoll l-
irkupru jenħtieġ li jinkisbu permezz tal-
finanzjament ta' sitt oqsma ta' politika 
ewlenin, jiġifieri t-tranżizzjoni ekoloġika, 
it-trasformazzjoni diġitali, il-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, il-produttività u 
l-kompetittività, il-koeżjoni u l-
konverġenza soċjali, ir-reżiljenza 
istituzzjonali u miżuri biex jiġi żgurat li l-
ġenerazzjoni li jmiss tal-Ewropej ma ssirx 
"ġenerazzjoni ta' lockdown".

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Ir-riformi u l-investimenti mmirati 
lejn il-koeżjoni u l-konverġenza 
ekonomiċi u l-produttività, lejn l-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), lejn it-
tisħiħ tas-Suq Uniku, il-kompetittività, il-
koeżjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, 
huma ta' importanza kbira għall-
ekonomiji tagħna biex jirkupraw filwaqt li 
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ħadd ma jitħalla jibqa' lura.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea] u 
fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, il-miżuri 
għall-irkupru u r-reżiljenza fil-qafas tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
jenħtieġ li jittieħdu biex jindirizzaw l-
impatt bla preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19. Jenħtieġ li tali riżorsi addizzjonali 
jintużaw b'tali mod li jiżguraw il-
konformità mal-limiti ta' żmien stipulati 
fir-Regolament [EURI]. Malli jiskadu l-
limiti ta' żmien, il-fondi kollha mhux 
allokati u diżimpenjati jenħtieġ li jiġu 
riallokati għal fondi oħra, għall-
benefiċċju tal-miri klimatiċi jew soċjali 
Ewropej tal-Kummissjoni;

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 10

Proposta għal regolament
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Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, u t-
tnaqqis tad-distakk infrastrutturali. Għal 
dan il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza 
u l-kapaċità ta' aġġustament tal-Istati 
Membri, timmitiga l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali li 
jikkontribwixxu għall-konverġenza 
ekonomika u soċjali 'l fuq u b'hekk 
tirrestawra l-potenzjal tat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Unjoni wara l-kriżi, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli. L-
azzjonijiet appoġġati jenħtieġ li jkollhom 
valur miżjud Ewropew ċar.

Emenda 12

Proposta għal regolament
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Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 15
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Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Jenħtieġ li l-operazzjonijiet 
appoġġati mill-Faċilità jikkonformaw 
mal-valuri tal-Unjoni kif stabbilit fl-
Artikolu 2 tat-TUE. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tistabbilixxi miżuri ta' 
kontroll ex post biex tivverifika li ebda 
operazzjoni ffinanzjata mill-Faċilità ma 
jkollha għan inkompatibbli ma' dawk il-
valuri, u jenħtieġ li, fejn meħtieġ, tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji biex teskludi 
mill-finanzjament tal-Unjoni n-nefqa li 
ma tkunx konformi mal-Artikolu 2 tat-
TUE.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija komplementari iżda differenti minn dawk li jorbtu l-Faċilità għall-Irkupru 
u r-Reżiljenza mal-Mekkaniżmu tal-Istat tad-Dritt. Il-konformità mal-valuri tal-UE ta' kull 
proġett iffinanzjat mill-Faċilità hija neċessità assoluta, anke fi Stati Membri fejn il-
mekkaniżmi tal-istat tad-dritt ġeneralment mhumiex dgħajfa. Għalhekk, għandhom jiġu 
stabbiliti kontrolli ex post f'livell aktar dettaljat minn dak previst mill-mekkaniżmu tal-Istat 
tad-Dritt.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi li jsaħħu 
t-tkabbir u l-investimenti sostenibbli 
rilevanti, jenħtieġ li l-Istati Membri li 
jixtiequ jirċievu appoġġ jippreżentaw lill-
Kummissjoni pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza li jkun debitament motivat u 
sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jistabbilixxi l-ġabra dettaljata 
ta' miżuri għall-implimentazzjoni tiegħu, 
inklużi l-miri u l-istadji importanti, u l-
impatt mistenni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fuq il-potenzjal tat-tkabbir, il-
ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza 
ekonomika u soċjali; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
Jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti, identifikati 
fl-aħħar rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż indirizzati lill-Istat Membru 
kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni 
jew fl-informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat elaborata mis-
servizzi tal-Kummissjoni fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, u li fir-rigward tal-
pajjiżi taż-żona tal-euro jenħtieġ li 
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tingħata attenzjoni partikolari għar-
rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-żona 
tal-euro kif approvati mill-Kunsill. 
Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb kooperazzjoni 
mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri matul il-proċess kollu.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex l-awtoritajiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu jistgħu jifhmu kif l-Istat 
Membru beħsiebu jimplimenta l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza u sabiex 
jiffaċilita t-trasparenza u r-
responsabbiltà, il-pjan jenħtieġ li jagħti 
dettalji dwar liema awtoritajiet nazzjonali 
se jkunu involuti fl-implimentazzjoni tal-
proġett u kemm hu l-baġit li se jiġi allokat 
lil kull awtorità. Huwa meħtieġ ukoll li 
fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jingħataw dettalji dwar jekk u kif l-
appoġġ finanzjarju mill-Faċilità se jiġi 
kkombinat ma' fondi rilevanti oħra, 
nazzjonali u/jew tal-Unjoni.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 

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

Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fl-aħħar rakkomandazzjoni 
speċifika għall-pajjiż, inklużi l-premessi, 
indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat 
jew f'dokumenti oħra rilevanti fis-
Semestru Ewropew bħall-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma jew fl-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat elaborata mis-
servizzi tal-Kummissjoni fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew; fir-rigward tal-pajjiżi 
taż-żona tal-euro jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni partikolari lir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-żona 
tal-euro kif approvati mill-Kunsill; jekk il-
pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt durabbli fl-
Istat Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni li jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan jissalvagwardjax il-
konsistenza, il-koerenza, il-
komplementarjetà u s-sinerġija fost is-
sorsi ta' finanzjament attwali tal-Unjoni; 
jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
propost fihx miżuri għall-implimentazzjoni 
tar-riformi li jsaħħu t-tkabbir u proġetti ta' 
investiment pubbliku sostenibbli li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni li jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri ċari proposti, u l-
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indikaturi relatati. Jenħtieġ li l-appoġġ fl-
ambitu tal-Faċilità jiġi żborżat 
f'porzjonijiet li huma marbuta ma' stadji 
importanti definiti b'mod ċar; ladarba 
jintlaħqu dawn l-istadji importanti, 
jenħtieġ li jitħallas il-porzjon sussegwenti.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali, jenħtieġ li tissaħħaħ ir-rabta 
tal-iżborżi mill-Faċilità mal-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż (CSRs), kif ukoll 
jenħtieġ li jissaħħaħ il-monitoraġġ tal-
progress miksub fl-implimentazzjoni tar-
riformi li jsaħħu t-tkabbir u l-investimenti 
sostenibbli.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi li jsaħħu t-tkabbir u 
investimenti sostenibbli addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 



AD\1217364MT.docx 17/78 PE655.861v03-00

MT

żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

importanti u miri ċari addizzjonali. Biex 
ikun żgurat il-frontloading tar-riżorsi, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jitolbu appoġġ 
ta' self sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Awwissu 2024. Għall-finijiet ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba, l-ammont totali 
tas-self kollu mogħti skont dan ir-
Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni b'suġġett għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-
istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jenħtieġ li jieħu l-forma ta' finanzjament 
ibbażat fuq il-kisba tar-riżultati mkejla 
b'referenza għal stadji importanti u miri 
indikati fil-pjanijiet approvati għall-irkupru 
u r-reżiljenza. Għal dan il-għan, l-appoġġ 
addizzjonali għas-self jenħtieġ li jkun 
marbut mal-istadji importanti u l-miri 
addizzjonali meta mqabbla ma' dawk 
rilevanti għall-appoġġ finanzjarju (jiġifieri 
l-appoġġ mhux ripagabbli).

(31) Għal raġunijiet ta' effiċjenza u 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja tal-
istrument, l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni 
għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jenħtieġ li jieħu l-forma ta' finanzjament 
ibbażat fuq il-kisba tar-riżultati mkejla 
b'referenza għal stadji importanti u miri 
ċari indikati fil-pjanijiet approvati għall-
irkupru u r-reżiljenza. Għal dan il-għan, l-
appoġġ addizzjonali għas-self jenħtieġ li 
jkun marbut mal-istadji importanti u l-miri 
addizzjonali meta mqabbla ma' dawk 
rilevanti għall-appoġġ finanzjarju (jiġifieri 
l-appoġġ mhux ripagabbli).

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Fir-rapporti annwali ta' 
implimentazzjoni tagħhom, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jirrapportaw dwar 
ġestjoni finanzjarja tajba. Għalhekk, 
jenħtieġ li jiġu fformulati rekwiżiti 
speċifiċi.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 31b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31b) Jenħtieġ li jiġu fformulati rekwiżiti 
speċifiċi li jikkonċernaw ir-rapportar 
dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba għall-
Istati Membri biex jirrapportaw dwarhom 
fir-rapport annwali ta' implimentazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-premessa 32 għandha x'taqsam mal-ġestjoni finanzjarja tajba għat-tħaddim tal-faċilità, 
iżda ma timponi l-ebda rekwiżit fuq l-Istati Membri, il-benefiċjarji tal-faċilità. Għalhekk, 
għandu jiddaħħal rekwiżit ta' rapportar dwar l-implimentazzjoni tal-faċilità fir-rigward ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
soda, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. 
Biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, jenħtieġ li 
jkun possibbli għall-Istati Membri li 
jippreżentaw talbiet għall-pagamenti fuq 
bażi biannwali. Il-pagamenti jenħtieġ li 
jsiru b'mod rateali u jkunu bbażati fuq 

(32) Għall-fini ta' ġestjoni finanzjarja 
tajba, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi għall-impenji tal-baġit, għall-
pagamenti, għas-sospensjoni, għall-
kanċellazzjoni u għall-irkupru ta' fondi. L-
awtorità nazzjonali jenħtieġ li twettaq 
eżerċizzju ta' diliġenza dovuta 
obbligatorju dwar l-applikanti kollha 
għall-faċilità, biex timmitiga r-riskji ta' 
abbuż potenzjali tal-fondi u l-kunflitt ta' 
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valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni 
tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza mill-Istat Membru. Is-
sospensjoni u l-kanċellazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja jenħtieġ li jkunu 
possibbli jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkunx ġie implimentat b'mod 
sodisfaċenti mill-Istat Membru. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti proċeduri kontradittorji 
xierqa biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu kummenti.

interessi; biex tiġi żgurata l-prevedibbiltà, 
l-Istati Membri jenħtieġ li jippreżentaw 
talbiet għall-pagamenti fuq bażi biannwali 
Il-pagamenti jenħtieġ li jsiru b'mod rateali 
u jkunu bbażati fuq valutazzjoni pożittiva 
mill-Kummissjoni tal-implimentazzjoni 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza mill-
Istat Membru. Is-sospensjoni u l-
kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja jenħtieġ li jkunu possibbli jekk 
il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ma 
jkunx ġie implimentat b'mod sodisfaċenti 
mill-Istat Membru. Jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti proċeduri kontradittorji xierqa 
biex jiżguraw li d-deċiżjoni mill-
Kummissjoni fir-rigward tas-sospensjoni, 
il-kanċellazzjoni u l-irkupru tal-ammonti 
mħallsa tirrispetta d-dritt tal-Istati Membri 
li jipprovdu kummenti.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza permezz tas-sistema diġitali ta' 
rapportar dwar il-prestazzjoni li jenħtieġ li 
tiġi żviluppata mill-Kummissjoni. Id-data 
mis-sistema ta' rapportar dwar il-
prestazzjoni jenħtieġ li tippermetti t-
tħejjija effiċjenti ta' rapporti dwar il-
prestazzjoni fir-rigward tal-kisba tal-miri 
u l-istadji importanti. Tali rapporti 
mħejjija mill-Istati Membri kkonċernati 
jenħtieġ li jkunu riflessi b'mod xieraq fil-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma, li 
jenħtieġ li jintużaw bħala għodda għar-
rapportar dwar il-progress lejn it-tlestija 
tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Sabiex tivvaluta r-rispett tal-
prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tiżviluppa jew 
tadatta sistemi tal-IT eżistenti biex toħloq 
sistema diġitali tar-rappurtar tal-
prestazzjoni. L-awtoritajiet tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri involuti fl-
implimentazzjoni tal-Faċilità jenħtieġ li 
jużaw din is-sistema diġitali biex 
jimmonitorjaw il-prestazzjoni u, permezz 
ta' analiżi diġitali, jipprevjenu u 
jidentifikaw l-irregolaritajiet u l-frodi. 
Għal dan il-għan, is-sistema tar-rappurtar 
tal-prestazzjoni diġitali jenħtieġ li jkun 
fiha informazzjoni dwar is-sjieda 
benefiċjarja tal-operaturi ekonomiċi li 
jirċievu appoġġ mill-Faċilità. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura li s-
sistema l-ġdida ma żżidx saff addizzjonali 
ta' piż amministrattiv fuq l-awtorità ta' 
rappurtar, u lanqas ma tirrikjedi data diġà 
disponibbli mill-awtorità;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Premessa 33b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33b) F'għadd ta' okkażjonijiet il-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri enfasizzat li regoli 
kumplessi għandhom it-tendenza li jkunu 
suxxettibbli għal żbalji u frodi. Għalhekk 
huwa importanti li jiġi kkunsidrat li t-
tħejjija simultanja ta' pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza, programmi 
operazzjonali u programmi nazzjonali ta' 
riforma, tista' tkun ta' sfida għall-Istati 
Membri. Għalhekk, il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tintroduċi proċeduri sempliċi 
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għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
u t-talba għal pagamenti sa fejn ikun 
possibbli.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Premessa 33c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33c) Sabiex tivvaluta r-rispett tal-
prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tiżviluppa jew 
tadatta sistemi tal-IT eżistenti biex toħloq 
sistema diġitali tar-rappurtar tal-
prestazzjoni. Din is-sistema diġitali 
jenħtieġ li tintuża mill-awtoritajiet tal-
Unjoni u tal-Istati Membri involuti fl-
implimentazzjoni tal-Faċilità għall-
monitoraġġ tal-prestazzjoni u, permezz ta' 
analiżi diġitali, tevita u tidentifika l-
irregolaritajiet u l-frodi. Għal dan il-
għan, is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni diġitali jenħtieġ li jkun fiha 
informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja 
tal-operaturi ekonomiċi li jirċievu appoġġ 
mill-Faċilità.

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tar-rappurtar tal-prestazzjoni, proposta mill-Kummissjoni fl-Artikolu 23(2), 
għandha tintuża biex tkun iċċentralizzata d-data kollha dwar il-monitoraġġ tal-prestazzjoni, 
inkluża d-data li tista' tintuża għad-detezzjoni u l-prevenzjoni tal-irregolaritajiet u l-frodi.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni kif 

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni, kif ukoll ir-
rapporti sottomessi mill-Istati Membri 
jenħtieġ li jiġu kkomunikati mingħajr 
dewmien bla bżonn lill-Parlament 
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xieraq. Ewropew u lill-Kunsill simultanjament, u 
l-attivitajiet ta' komunikazzjoni jenħtieġ li 
jitwettqu mill-Kummissjoni kif xieraq. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura l-
viżibbiltà tal-infiq fl-ambitu tal-Faċilità 
billi tindika li l-proġetti appoġġati jenħtieġ 
li jkunu ttikkettati b'mod ċar bħala 
"Inizjattiva ta' Rkupru tal-UE".

Emenda 35

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) L-Istati Membri jenħtieġ li 
jiżguraw li l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni, b'mod partikolari fir-
rigward tal-obbligu li jkun hemm 
viżibbiltà tal-appoġġ ipprovdut fil-qafas 
tal-Faċilità, jiġu mifruxa sew fil-livell 
reġjonali u lokali xieraq, fuq stabbilimenti 
multipli b'mod mhux diskriminatorju.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi eċċessivi, b'mod 
partikolari għall-Istati Membri u għar-
riċevituri finali tagħhom. Jekk xieraq, 
dawn ir-rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu 
indikaturi ċari, rilevanti u li jistgħu 
jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-
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post. effetti tal-Istrumenti fil-post. Għal dak il-
għan jenħtieġ li tiġi stabbilita tabella ta' 
valutazzjoni apposta fi ħdan is-Semestru 
Ewropew. L-infiq fl-ambitu tal-Faċilità 
jenħtieġ li jkun soġġett għal proċedura ta' 
kwittanza mill-Parlament Ewropew. Għal 
dak il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita 
tabella ta' valutazzjoni apposta.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata 
f'dan ir-Regolament. Dan ir-rapport 
jenħtieġ li jinkludi informazzjoni dwar il-
progress li sar mill-Istati Membri skont il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
approvati; jenħtieġ li tinkludi wkoll 
informazzjoni dwar il-volum tar-rikavati 
assenjati lill-Faċilità mill-Istrument tal-
Unjoni Ewropea għall-Irkupru fis-sena 
preċedenti, imqassma skont il-linja 
baġitarja, u l-kontribuzzjoni tal-ammonti 
miġbura permezz tal-Istrument tal-Unjoni 
Ewropea għall-Irkupru għall-kisbiet tal-
objettivi tal-Faċilità.

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapporti biannwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stabbilita 
f'dan ir-Regolament, bħala parti mir-
Rapportar Integrat annwali fil-qasam 
Finanzjarju u tar-Responsabbiltà u fil-
qafas tal-proċedura ta' kwittanza tal-
Parlament Ewropew bħala parti mir-
rapport ta' kwittanza tal-Kummissjoni 
f'kapitolu separat. Għall-fini ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba u koordinazzjoni mal-
proċedura ta' kwittanza, it-tieni rapport 
biannwali jenħtieġ li jiġi ppreżentat sa 
mhux aktar tard minn Novembru tas-sena 
n+1. Dan ir-rapport jenħtieġ li jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar mill-
Istati Membri skont il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza approvati; jenħtieġ li 
jinkludi wkoll informazzjoni dwar il-
volum tar-rikavati assenjati lill-Faċilità 
mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-
Irkupru fis-sena preċedenti, imqassma 
skont il-linja baġitarja, u l-kontribuzzjoni 
tal-ammonti miġbura permezz tal-
Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-
Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità, il-lista sħiħa ta' benefiċjarji finali 
tal-Faċilità b'konformità sħiħa mar-
regolament dwar il-protezzjoni tad-data, u 
l-iskop ta' kull operazzjoni ffinanzjata 
kompletament jew parzjalment mill-
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Faċilità;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti ta' nofs it-terminu li tħares 
lejn il-kisba tal-objettivi tal-Faċilità 
stabbilita b'dan ir-Regolament, l-effiċjenza 
tal-użu tar-riżorsi tagħha u l-valur miżjud 
tagħha. Jekk xieraq, l-evalwazzjoni 
jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn 
proposta għal emendi għal dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, 
evalwazzjoni indipendenti ex post jenħtieġ 
li tittratta l-impatt fit-tul tal-istrumenti.

(38) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti li tħares lejn il-ġestjoni 
amministrattiva u finanzjarja korretta tal-
Faċilità, il-kisba tal-objettivi tagħha 
stabbilita b'dan ir-Regolament, l-effiċjenza 
tal-użu tar-riżorsi tagħha u l-valur miżjud 
tagħha. Jekk xieraq, l-evalwazzjoni 
jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn 
proposta għal emendi għal dan ir-
Regolament jew emendi tal-proċeduri 
nazzjonali. Barra minn hekk, evalwazzjoni 
indipendenti ex post jenħtieġ li tittratta l-
impatt fit-tul tal-istrumenti.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati 
mill-Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti permezz 
ta' atti delegati. Is-setgħa li jiġu adottati 
atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) relatati mal-adozzjoni 
tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza u 
mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju meta jiġu 
ssodisfati l-istadji importanti u l-miri ċari 
rilevanti jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni. Huwa ta' importanza 
partikolari li, waqt il-ħidma preparatorja 
tagħha, il-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa anki fil-livell tal-
esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont 
il-proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 
arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

isiru 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' atti delegati. Wara l-adozzjoni 
ta' att delegat jenħtieġ li jkun possibbli 
għall-Istat Membru kkonċernat u għall-
Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti u 
l-miri, u aċċess għal data sottostanti. 
Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-
arranġamenti operazzjonali fir-rigward taċ-
ċirkostanzi prevalenti matul l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-
Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw 
b'mod partikolari l-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit 
permezz ta' għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 tat-TFUE jikkonċernaw 
ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni 
f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, 
billi r-rispett għall-istat tad-dritt, il-verifiki 
u l-bilanċi demokratiċi, ġudikatura 
indipendenti, il-pluraliżmu tal-midja u l-
libertà tal-midja huma prekundizzjonijiet 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja tajba u 
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effettiva tal-fondi tal-UE u għall-ġlieda 
kontra l-frodi u l-korruzzjoni.

__________________ __________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija allinjata mal-emenda 30 tal-abbozz ta' rapport tal-
Kumitati BUDG u ECON dwar l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom jiġu protetti f'konformità mal-
prinċipji ġenerali inkorporati fit-Trattati, 
b'mod partikolari l-valuri tal-Artikolu 2 
tat-TUE. Ir-rispett għall-istat tad-dritt 
huwa prekundizzjoni biex wieħed jirċievi 
appoġġ mill-Faċilità u l-Kummissjoni 
jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tniedi s-
sospensjoni tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn jew ta' pagament għall-Istati 
Membri fl-ambitu tal-Faċilità f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt meta dawn jaffettwaw jew 
jistgħu jaffettwaw il-prinċipji ta' ġestjoni 
finanzjarja tajba jew il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni; il-
proċedura li tinbeda s-sospensjoni tal-
finanzjament mill-Faċilità jenħtieġ li tiġi 
mblukkata biss jekk maġġoranza 
kwalifikata fil-Kunsill jew maġġoranza 
fil-Parlament topponiha, kif stabbilit fil-
[proposta tal-Kummissjoni għal 
Regolament dwar il-protezzjoni tal-baġit 
tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet 
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ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fl-Istati Membri (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)]. Jekk in-nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-mekkaniżmu 
tal-istat tad-dritt mill-[proposta tal-
Kummissjoni għal Regolament dwar il-
protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri 
(COM/2018/324 final) (2018/0136 (COD)] 
jippersistu fi Stat Membru, jenħtieġ li dak 
l-Istat Membru ma jirċevix appoġġ 
finanzjarju mill-Faċilità.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) F'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju, ir-Regolament (UE Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2988/9515, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/9616 u r-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/193917, l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz 
ta' miżuri proporzjonati, inkluż il-
prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u 
l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' 
frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa 
bi żball jew użati b'mod mhux korrett u 
jekk xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, 
f'konformità mar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, 
fosthom kontrolli u spezzjonijiet fil-post, 
bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-
Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju 

(40) Għall-finijiet tal-awditjar estern u 
l-kwittanza, il-kundizzjonijiet għall-Qorti 
tal-Awdituri, l-Uffiċċju Ewropew ta' 
Kontra l-Frodi u l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew biex jeżerċitaw is-
setgħat tagħhom fir-rigward tal-Faċilità, 
kif ukoll il-proċedura ta' kwittanza 
applikabbli jenħtieġ li jiġu stabbiliti skont 
ir-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament 
(UE, Euratom) 2018/104613a tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill14, ir-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2988/9515, ir-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2185/9616 u r-
Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/193917, 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jenħtieġ li 
jiġu protetti permezz ta' miżuri 
proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, id-
detezzjoni, ir-rapportar, il-korrezzjoni u l-
investigazzjoni ta' irregolaritajiet u ta' 
frodi, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa 
bi żball jew użati b'mod mhux korrett u 
jekk xieraq, l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet 
amministrattivi. B'mod partikolari, 
f'konformità mar-Regolament (UE, 
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tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) 
jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u 
reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst 
fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill18. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess 
meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-
UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u 
tiżgura li kwalunkwe terza persuna 
involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-
Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti lill-
Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, 
fosthom kontrolli u spezzjonijiet fil-post, 
bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. F'konformità mar-
Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) 
jista' jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u 
reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst 
fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill18. F'konformità 
mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe 
persuna jew entità li tirċievi fondi tal-
Unjoni trid tirrapporta kwalunkwe suspett 
ta' irregolarità jew ta' frodi u tikkoopera 
bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-
aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-
OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri u tiżgura li kwalunkwe terza 
persuna involuta fl-implimentazzjoni tal-
fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti 
lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u 
lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Għad-
detezzjoni u r-rapportar tal-irregolaritajiet 
u l-frodi, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tiżviluppa u/jew tadatta s-sistemi tal-IT 
eżistenti biex toħloq sistema diġitali tar-
rappurtar tal-prestazzjoni li tintuża mill-
awtoritajiet nazzjonali u Ewropej involuti 
fl-implimentazzjoni tal-appoġġ u fl-
investigazzjonijiet ta' kwalunkwe suspett 
ta' irregolarità jew ta' frodi jew ta' 
korruzzjoni fl-ambitu tal-Faċilità. Il-korpi 
investigattivi Ewropej jenħtieġ li jkollhom 
aċċess sħiħ u dirett għas-sistema ta' 
rappurtar dwar il-prestazzjoni diġitali.

__________________ __________________
13a Ir-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit 
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ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 193, 30.7.2018, 
p. 1/222).

14 Ir-Regolament (UE, Euratom ) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L248, 
18.9.2013, p. 1)

14 Ir-Regolament (UE, Euratom ) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L248, 
18.9.2013, p. 1)

15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p 1)

15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 
dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 
23.12.95, p 1)

16 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fil-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolarijiet oħra (ĠU L292, 15.11.96, 
p. 2)

16 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 
dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post 
imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea kontra l-frodi u 
irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.96, 
p. 2)

17 Ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L283, 
31.10.2017, p.1)

17 Ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p. 1)

18 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-
frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 
28.7.2017, p. 29)

18 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-
frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 
28.7.2017, p. 29)

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Valur miżjud Ewropew" għall-
fini ta' dan ir-Regolament tfisser il-valur 
li jirriżulta mill-intervent tal-Unjoni, li 
jkun addizzjonali għall-valur (jista' 
jirriżulta minn fatturi differenti, eż. 
gwadanji mill-koordinazzjoni, ċertezza 
legali, aktar effikaċja jew 
komplementarjetajiet) li altrimenti kien 
jinħoloq mill-Istati Membri waħedhom;
"Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-
Reżiljenza" (minn hawn 'il quddiem "il-
Pjan Nazzjonali") ifisser il-pjan ta' erba' 
snin, li jikkonsisti f'miżuri individwali ta' 
riforma u investiment, li għandu jitħejja u 
jiġi ppreżentat minn kull Stat Membru bil-
għan li jiġi allokat appoġġ finanzjarju lill-
Istati Membri fl-ambitu tal-Faċilità;

Emenda 44

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 45
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
approċċ integrat għall-irkupru effettiv u 
uniformi tal-Unjoni u għandu jirreferi 
għall-oqsma ta' politika prijoritarji 
Ewropej li ġejjin:
– it-tranżizzjoni ekoloġika, fil-kuntest tal-
Patt Ekoloġiku, tal-miri aġġornati tal-
Unjoni dwar il-klima għall-2030 u l-
objettiv tal-UE li tinkiseb in-newtralità 
klimatika sal-2050, filwaqt li jiġi rrispettat 
il-prinċipju ta' "tagħmel l-ebda ħsara";
– it-trasformazzjoni diġitali, fil-kuntest 
tal-Aġenda Diġitali;
- il-koeżjoni ekonomika, il-produttività u 
l-kompetittività, fil-kuntest tal-Istrateġiji 
Industrijali u tal-SMEs;
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– il-koeżjoni soċjali, fil-kuntest tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;
– ir-reżiljenza istituzzjonali, bil-ħsieb li 
tiżdied il-kapaċità ta' reazzjoni għall-
kriżijiet;
– il-politiki għal Next Generation, fil-
kuntest tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, 
tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-
Garanzija għat-Tfal.
Sabiex jiġi rrispettat il-prinċipju ta' 
"tagħmel l-ebda ħsara", il-Faċilità ma 
għandhiex tipprovdi appoġġ finanzjarju 
għall-attivitajiet esklużi definiti fil-punt B 
tal-Anness V tal-proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsilli li jistabbilixxi l-Programm 
InvestEU.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 49

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proġetti għandhom iġibu valur 
miżjud tal-UE u għandha tingħata 
prijorità lil proġetti transfruntiera jew lil 
dawk il-proġetti li minħabba effetti 
konsegwenzjali jiġġeneraw valur miżjud 
Ewropew f'aktar minn Stat Membru jew 
reġjun wieħed.
Ir-riformi u l-investimenti mibdija mill-
Istati Membri wara l-15 ta' Marzu 2020 
(miżuri fid-dawl tal-kriżi tal-coronavirus) 
huma eliġibbli fl-ambitu tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza.
Il-Faċilità ma għandhiex tmur kontra l-
interessi strateġiċi u ekonomiċi tal-
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Unjoni. F'dak ir-rigward, ma għandux 
jingħata appoġġ lil proġetti li jagħmlu 
parti mill-pjanijiet ta' investiment 
strateġiku ta' pajjiżi terzi.
Il-Faċilità ma għandhiex tissostitwixxi 
nefqa baġitarja nazzjonali regolari.
Il-Faċilità ma għandhiex tiffinanzja 
proġetti li jkunu ta' detriment għas-Suq 
Uniku jew li jikkontribwixxu għall-
frammentazzjoni tiegħu.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Konformità mal-valuri Ewropej u 

promozzjoni tan-nondiskriminazzjoni
1. L-operazzjonijiet appoġġati mill-
Faċilità għandhom jikkonformaw mal-
valuri tal-Unjoni kif stabbilit fl-Artikolu 2 
tat-TUE;
2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jeliminaw kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi tal-ġeneru, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istati Membri;
3. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi miżuri ta' kontroll ex post 
biex tivverifika li l-ebda proġett, 
organizzazzjoni jew entità b'għan 
inkompatibbli mal-valuri tal-Unjoni, 
inklużi dawk li jmorru kontra l-prinċipju 
tan-nondiskriminazzjoni, ma jkunu 
rċevew finanzjament mill-Faċilità;
4. F'konformità mal-Artikolu 101(8) 
tar-Regolament Finanzjarju, il-
Kummissjoni għandha s-setgħa, fejn 
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xieraq, li tagħmel korrezzjonijiet 
finanzjarji billi tikkanċella parti mill-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Stat 
Membru u billi tirkupra mill-Istat 
Membru fondi diġà żborżati sabiex 
teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni 
nefqa li tmur kontra l-valuri stabbiliti fid-
dritt applikabbli tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija komplementari iżda differenti minn dawk li jorbtu l-Faċilità għall-Irkupru 
u r-Reżiljenza mal-Mekkaniżmu tal-Istat tad-Dritt. Il-konformità mal-valuri tal-UE ta' kull 
proġett iffinanzjat mill-Faċilità hija neċessità assoluta, anke fi Stati Membri fejn il-
mekkaniżmi tal-istat tad-dritt ġeneralment mhumiex dgħajfa. Għalhekk, għandhom jiġu 
stabbiliti kontrolli ex post f'livell aktar dettaljat minn dak previst mill-mekkaniżmu tal-Istat 
tad-Dritt.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

attivitajiet oħra ta' appoġġ bħall-kontroll 
tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti fuq 
il-post u l-kostijiet tal-konsulenza bejn il-
pari u l-esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi li jsaħħu t-
tkabbir u investimenti sostenibbli.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Proġetti ta' Interess Ewropew Komuni

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

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru 
kkonċernat u għandhom ikunu soġġetti 
għall-istess rekwiżiti fir-rigward tal-
ġestjoni finanzjarja tajba bħall-fondi 
oriġinarji.

Ġustifikazzjoni

Riżorsi mhux użati f'reġim ta' ġestjoni kondiviża jistgħu jiġu allokati fil-faċilità. Bil-mod kif il-
proposta għall-faċilità hija stabbilita bħalissa, ir-rekwiżiti ta' implimentazzjoni jiffavorixxu l-
faċilità fuq il-fondi oriġinarji u dan jista' jkollu effett negattiv fuq il-fondi f'reġim ta' ġestjoni 
kondiviża.

Emenda 54

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
L-użu tal-Faċilità mogħti permezz ta' 

InvestEU jew kombinat miegħu
1. Skont ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan l-
Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jallokaw 
fuq bażi volontarja, fil-Pjan għall-Irkupru 
u r-Reżiljenza, ammont li għandu 
jitwassal permezz ta' InvestEU. L-ammont 
li għandu jingħata permezz ta' InvestEU 
jista' jintuża biex jappoġġa s-solvenza ta' 
kumpaniji stabbiliti fl-Istati Membri 
kkonċernati. Il-Pjan għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandu jkun fih il-
ġustifikazzjoni tal-użu tal-garanziji 
baġitarji ta' InvestEU. Fl-allokazzjonijiet 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri jistgħu jallokaw parti mir-riżorsi 
stabbiliti fl-Artikolu 5(2) biex jiġu 
kkontribwiti lil InvestEU għall-Assistenza 
ta' InvestEU korrispondenti għal 
attivitajiet stabbiliti fil-ftehim ta' 
kontribuzzjoni msemmi fl-Artikolu [9] tar-
[Regolament InvestEU].
2. Għat-talbiet għal emenda tal-Pjan 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza msemmija fl-
Artikolu 18, ir-riżorsi ta' snin futuri biss 
jistgħu jiġu identifikati.
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3. L-ammont imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu 
jintuża għall-proviżjonament tal-parti tal-
garanzija tal-UE fir-rigward tal-
kompartiment tal-Istat Membru.
4. Meta ftehim ta' kontribuzzjoni, kif 
stabbilit fl-Artikolu [9] tar-
[Regolament InvestUE], ma jkunx ġie 
konkluż [sal-31 ta' Diċembru 2021] għal 
ammont imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istat 
Membru għandu jressaq talba għal 
emenda tal-Pjan għall-Irkupru u r-
Reżiljenza skont l-Artikolu 18, biex juża l-
ammont korrispondenti. Il-ftehim ta' 
kontribuzzjoni għal ammont imsemmi fil-
paragrafu 1 allokat fit-talba għal emenda 
tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza, 
għandu jiġi konkluż simultanjament mal-
adozzjoni tad-deċiżjoni li temenda l-Pjan.
5. Meta ftehim ta' garanzija, kif 
stabbilit fl-Artikolu [9] tar-
[Regolament InvestEU], ma jkunx ġie 
konkluż fi żmien [disa'] xhur mill-
approvazzjoni tal-ftehim ta' 
kontribuzzjoni, l-ammonti rispettivi 
għandhom jiġu ttrasferiti lura lill-Faċilità 
u l-Istat Membru għandu jressaq talba 
korrispondenti għal emenda tal-Pjan 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza.
6. Meta ftehim ta' garanzija, kif 
stabbilit fl-Artikolu [9] tar-
[Regolament InvestEU], ma jkunx ġie 
implimentat bis-sħiħ fi żmien [erba' snin] 
mill-iffirmar tal-ftehim ta' garanzija, l-
Istat Membru jista' jitlob li l-ammonti 
impenjati fil-ftehim ta' garanzija, iżda li 
ma jkoprux self sottostanti jew strumenti 
oħra li jġorru riskju, għandhom jiġu 
trattati skont il-paragrafu 5.7. Ir-riżorsi 
ġġenerati mill-ammonti kontribwiti lil 
InvestEU jew attribwibbli għalihom u li 
jingħataw permezz ta' garanziji baġitarji 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-Istat Membru u għandhom jintużaw 
għal forom ta' appoġġ li jistgħu jitħallsu 
lura skont il-Pjan għall-Irkupru u r-
Reżiljenza.
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Emenda 56

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 57

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 58

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kumissjoni għandha tistabbilixxi 
miżuri effettivi u proporzjonati kontra l-
frodi b'kunsiderazzjoni tar-riskji 
identifikati.

Emenda 59
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Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Kontrolli u awditjar effiċjenti u effettivi

1. Il-Kummissjoni, l-Uffiċċju 
Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF), l-
Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 
Ewropew (UPPE) u l-Qorti tal-Awdituri 
(QEA) għandhom ikunu espressament 
awtorizzati li jeżerċitaw drittijiethom kif 
previst fl-Artikolu 129(1) tar-Regolament 
Finanzjarju.
2. L-OLAF jista' jwettaq 
investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi 
verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-
proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament 
tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96, 
bil-għan li jiġi stabbilit jekk kienx hemm 
frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività 
illegali oħra, li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni b'konnessjoni mal-
appoġġ fl-ambitu tal-Faċilità.
3. Il-Kumissjoni għandha 
tistabbilixxi miżuri effettivi u 
proporzjonati kontra l-frodi 
b'kunsiderazzjoni tar-riskji identifikati. Il-
Kummissjoni għandha, għal dan il-għan, 
tiżviluppa jew tadatta s-sistemi tal-IT 
eżistenti biex toħloq sistema diġitali tar-
rappurtar tal-prestazzjoni li tippermetti l-
monitoraġġ, id-detezzjoni u r-rapportar ta' 
irregolaritajiet jew frodi.
4. L-awtoritajiet tal-Istati Membri 
involuti fl-implimentazzjoni tal-appoġġ 
mill-Faċilità għandhom iżommu t-tagħrif 
dwar l-operaturi ekonomiċi u s-sidien 
benefiċjarji tagħhom involuti fl-
implimentazzjoni tal-fondi, meta dawn is-
sidien ikunu persuni fiżiċi.
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Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-appoġġ mill-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandu jkun addizzjonali mal-
appoġġ ipprovdut minn fondi u programmi 
oħra tal-Unjoni. Proġetti ta' riforma u ta' 
investiment jistgħu jirċievu appoġġ minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kost. Sabiex ikun hemm prevenzjoni u 
detezzjoni ta' finanzjament doppju, l-Istat 
Membru għandu juża s-sistema diġitali 
tar-rappurtar tal-prestazzjoni biex 
jirreġistra n-nefqa mill-Faċilità.

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li l-Istati Membri jirreġistraw in-nefqa mill-Faċilità biex jippermettu 
finanzjament doppju (kostijiet li huma ffinanzjati mill-Faċilità u possibbilment ukoll minn 
fondi oħra tal-UE).

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-
Artikolu 15(7) tar-Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
[...)] is- [CPR], il-Kummissjoni għandha 
tadotta deċiżjoni permezz ta' att delegat 
biex tissospendi l-perjodu ta' żmien għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 17(1) u 17(2) jew tissospendi l-
pagamenti taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza.
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Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fil-każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzata fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fi Stat Membru li jaffettwaw il-prinċipji 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba jew il-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, kif definit fl-Artikolu 3 tar-
Regolament [.../...] dwar il-protezzjoni tal-
baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt 
fl-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha 
tadotta deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni:
(a) li tissospendi l-perjodu taż-żmien 
imsemmi għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 17(1) u 17(2) ta' 
dan ir-Regolament, applikabbli mill-jum 
wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-ewwel subparagrafu, jew;
(b) li tissospendi l-pagamenti mill-
Faċilità, applikabbli għal applikazzjonijiet 
ta' pagamenti sottomessi wara d-data tad-
deċiżjoni ta' sospensjoni u skont l-
Artikolu 4(3) tar-Regolament [.../…] dwar 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri.
2. Meta sospensjoni ta' pagamenti 
taffettwa lir-riċevituri u lill-benefiċjarji 
finali, il-Kummissjoni għandha tieħu l-
miżuri meħtieġa biex tassumi r-
responsabbiltà tal-ġestjoni tal-fondi. Ir-
riċevituri u l-benefiċjarji finali għandhom 
jiġu pprovduti wkoll bl-informazzjoni, il-
gwida u l-għodod faċli għall-utent 
adegwati, inkluż permezz ta' sit web jew 
portal tal-internet, biex ikomplu 
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jibbenefikaw mill-fondi.
3. Fil-każ ta' valutazzjoni pożittiva 
mill-Kummissjoni f'konformità mal-
Artikolu 6 tar-Regolament [.../....] dwar il-
protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni biex 
twaqqaf is-sospensjoni tal-perjodu ta' 
żmien jew tal-ħlasijiet imsemmija fil-
paragrafu preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-ġestjoni 

finanzjarja tajba
L-Artikolu 33(1), il-punti (a) u (b) tal-
Artikolu 33(2), l-Artikolu 33(3) u l-
Artikoli 34 u 36 tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046 għandhom japplikaw 
għall-implimentazzjoni tal-fondi mill-
Faċilità fl-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Ġestjoni finanzjarja tajba tissemma fi premessa, iżda fl-ebda artikolu. Għalhekk ir-rapporteur 
tipproponi l-ħolqien ta' artikolu ġdid, eżatt wara l-artikolu dwar governanza ekonomika soda.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe riżorsa finanzjarja li 
tkun għadha mhix allokata u 
diżimpenjata wara li tintemm il-Faċilità 
għandha tiġi ttrasferita f'fond fl-ambitu 
tal-qafas finanzjarju pluriennali.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) ir-riformi li jsaħħu t-tkabbir u l-
investimenti sostenibbli addizzjonali 
f'konformità mal-Artikolu 15;
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Emenda 68

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ir-riskju tar-rata tal-imgħax li 
jirriżulta mit-trasformazzjoni tal-maturità 
mġarrab mill-Istat Membru benefiċjarju.

Ġustifikazzjoni

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ġibdet l-attenzjoni għal dan ir-riskju fir-rata tal-imgħax fl-
Opinjoni tagħha fir-rigward tal-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mis-
sehem tiegħu mill-ammont imsemmi fl-
Artikolu 5(1)(b) ikkalkulat skont il-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġustifikazzjoni biex jintalab is-
self u l-ammont tiegħu humiex ikkunsidrati 

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

raġonevoli u plawżibbli fir-rigward tar-
riformi li jsaħħu t-tkabbir u l-investimenti 
sostenibbli addizzjonali; kif ukoll

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi li jsaħħu t-
tkabbir u proġetti ta' investiment pubbliku 
sostenibbli permezz ta' pakkett koerenti.

Emenda 74

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza hija maħsuba biex tgħin lill-
Unjoni tindirizza l-kriżi kkawżata mill-
pandemija tal-COVID-19, u dan jimplika 
diversifikazzjoni territorjali tal-
investimenti, u għalhekk l-awtoritajiet 
reġjonali, l-assoċjazzjonijiet professjonali 
u l-NGOs huma essenzjali biex 
jidentifikaw u jivvalutaw il-ħtiġijiet 
speċifiċi ta' investiment fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Il-Kummissjoni 
għandha tressaq Kodiċi ta' Kondotta dwar 
sħubija li tistabbilixxi l-istandards minimi 
għall-involviment tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali kompetenti, l-organizzazzjonijiet 
professjonali u dawk tas-soċjetà ċivili 
rilevanti, f'konformità mal-prinċipju tas-
sħubija.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u mal-prijoritajiet speċifiċi 
għall-pajjiżi kif identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew. Fir-rigward tal-pajjiżi 
taż-żona tal-euro għandha tingħata 
attenzjoni lir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti għaż-żona tal-euro kif approvati 
mill-Kunsill. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 



AD\1217364MT.docx 49/78 PE655.861v03-00

MT

fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom jitfasslu wara konsultazzjoni 
adegwata mal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali u mal-partijiet ikkonċernati oħra, 
inklużi s-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili 
skont il-Kodiċi ta' Kondotta dwar is-
Sħubija;

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

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

22 […] 22 […]

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza kif ukoll 
kwalunkwe programm futur iffinanzjat fl-
ambitu tal-Faċilità jikkontribwixxu għar-
rispett u l-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa b'konformità mal-
Artikolu 8 tat-TFUE. L-evalwazzjonijiet 
urew l-importanza li jitqies l-aspett tal-
objettivi tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha 
tat-tħejjija u l-monitoraġġ.



PE655.861v03-00 50/78 AD\1217364MT.docx

MT

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jikkontribwixxu 
għat-tisħiħ tas-Suq Uniku.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew fuq il-bażi tal-
Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 
Nru 472/2013, jew ikun soġġett għal 
sorveljanza skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002, id-
dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament għandhom jiġu applikati għall-
Istat Membru kkonċernat fir-rigward tal-
isfidi u l-prijoritajiet identifikati mill-
miżuri stabbiliti skont ir-regolamenti 
tiegħu.

3. Jekk Stat Membru jkun eżentat 
mill-monitoraġġ u l-valutazzjoni tas-
Semestru Ewropew fuq il-bażi tal-
Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 
Nru 472/2013, jew ikun soġġett għal 
sorveljanza skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002, id-
dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament għandhom jiġu applikati għall-
Istat Membru kkonċernat fir-rigward tal-
isfidi u l-prijoritajiet identifikati mill-
miżuri stabbiliti skont ir-regolamenti 
tiegħu. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jinkludu wkoll 
miżuri effettivi ta' appoġġ varjat u 
mingħajr distinzjoni għal 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
mingħajr skop ta' qligħ, 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 
qligħ, midja indipendenti u 
muniċipalitajiet, reġjuni jew awtoritajiet 
subnazzjonali oħra.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kwalunkwe Stat Membru soġġett 
għal proċedura li tikkonċerna r-rispett tal-
istat tad-dritt għandu jingħata l-appoġġ 
finanzjarju mogħti minn din il-faċilità 
biss meta dik il-proċedura tkun konkluża 
u jkunu ttieħdu azzjonijiet ta' rimedju 
mill-Istat Membru skont il-mekkaniżmu 
tal-istat tad-dritt mill-[proposta tal-
Kummissjoni għal Regolament dwar il-
protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri 
(COM/2018/324 final) (2018/0136 
(COD)].
Jekk, matul l-implimentazzjoni tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, Stat Membru 
jikser b'mod serju u ripetut il-prinċipju 
lill-prinċipju tal-istat tad-dritt, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tidderieġi direttament l-iżborżi ta' fondi 
mill-Faċilità.

Ġustifikazzjoni

Ir-rispett tal-istat tad-dritt, wara li jissemma fi premessa ġdida, għandu jkun rikjest anki minn 
artikolu, peress li dan għandu jkun prekundizzjoni biex dak li jkun jirċievi appoġġ mill-
faċilità.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

(a) ġustifikazzjoni dwar kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, inklużi l-aspetti fiskali tiegħu, 
jew fl-informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat elaborata mis-
servizzi tal-Kummissjoni fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew; u l-isfidi relatati mal-
Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 
Nru 1176/2011 huma indirizzati; għall-
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pajjiżi taż-żona tal-euro għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti għaż-żona 
tal-euro kif approvat mill-Kunsill;

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-miżuri kkunsidrati bħala 
allinjati mar-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż, li għandhom jiġu 
prijoritizzati;

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) f'każ li Stat Membru jkun qed 
jesperjenza żbilanċi jew żbilanċi eċċessivi 
kif konkluż mill-Kummissjoni wara 
analiżi fil-fond, għandha tingħata 
spjegazzjoni tal-mod li bih għandhom jiġu 
indirizzati r-rakkomandazzjonijiet 
magħmula skont l-Artikolu 6 tar-
Regolament (UE) Nru 1176/2011;

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) spjegazzjoni dwar kif il-pjanijiet 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tas-Suq 
Uniku;

Emenda 84
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, b'mod 
partikolari għall-SMEs, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni tal-koerenza tal-pjan 
mad-dokumenti rilevanti adottati jew l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat elaborata mis-
servizzi tal-Kummissjoni fil-kuntest tal-
aħħar Semestru Ewropew;

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' erba' snin, u tal-investimenti 
tul perjodu massimu ta' seba' snin;

(d) l-istadji importanti u l-miri ċari 
previsti, indikaturi li jippermettu l-kejl ta' 
dawn l-istadji importanti u l-miri, u skeda 
ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi li jsaħħu t-
tkabbir tul il-perjodu sal-
31 ta' Diċembru 2024, u tal-investimenti 
tul il-perjodu sal-31 ta' Diċembru 2027;

Emenda 87
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-proġetti ta' investiment previsti, u 
l-perjodu ta' investiment relatat;

(e) il-proġetti ta' investiment 
sostenibbli previsti, u l-perjodu ta' 
investiment relatat;

Liema awtorità nazzjonali u intermedjarji 
finanzjarji, minbarra l-Banek 
Promozzjonali Nazzjonali huma 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
proġetti ta' investiment;

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Jekk ikun rilevanti, informazzjoni 
dwar il-finanzjamenti nazzjonali eżistenti 
jew ippjanati;

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk ikun rilevanti, informazzjoni 
dwar finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew 
ippjanat;

(g) jekk ikun rilevanti, informazzjoni 
dwar finanzjament tal-Unjoni eżistenti jew 
ippjanat, u l-koordinazzjoni u l-
addizzjonalità tiegħu mal-Faċilità;

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-arranġamenti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri 

(j) l-arranġamenti għall-
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istati Membri 
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kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri proposti, u l-indikaturi relatati;

kkonċernati, inkluż l-istadji importanti u l-
miri proposti ċari, u l-indikaturi relatati;

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) Spjegazzjoni tal-arranġamenti 
meħuda mill-Istat Membru biex jipproteġi 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, inklużi 
miżuri għall-prevenzjoni, id-detezzjoni, ir-
rappurtar, il-korrezzjoni u l-
investigazzjoni ta' irregolaritajiet u frodi, 
l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa ħażin 
jew użati ħażin u, fejn xieraq, l-
impożizzjoni ta' sanzjonijiet, miżuri li 
jiżguraw kooperazzjoni adegwata mal-
inizjattivi, ir-regoli u l-korpi tal-Unjoni 
kontra l-frodi, u l-użu tas-Sistema ta' 
Ġestjoni tal-Irregolaritajiet (IMS) 
imwettqa mill-Uffiċċju Ewropew ta' 
Kontra l-Frodi. Għall-fini tad-detezzjoni u 
tar-rappurtar, l-Istat Membru għandu 
juża s-sistema diġitali tar-rappurtar tal-
prestazzjoni li l-Kummissjoni għandha 
tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istati 
Membri.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) jekk ikun xieraq, it-talba għal 
appoġġ ta' self u l-istadji importanti 
addizzjonali kif imsemmija fl-
Artikolu 12(2) u (3) u l-elementi tagħhom; 
u

(k) jekk ikun xieraq, it-talba għal 
appoġġ ta' self u l-istadji importanti 
addizzjonali u ċari kif imsemmija fl-
Artikolu 12(2) u (3) u l-elementi tagħhom; 
u

Emenda 93

Proposta għal regolament
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Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jitħejjew bl-
involviment xieraq tal-partijiet 
ikkonċernati, bħall-awtoritajiet reġjonali 
u lokali (inklużi l-bliet kapitali nazzjonali 
u reġjonali, u/jew l-akbar għaxart ibliet 
tal-Istat Membru partikolari), l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif 
ukoll is-sħab soċjali u r-rappreżentanti 
tas-settur ekonomiku, f'konformità mal-
prinċipju tas-sħubija.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Waqt li tivvaluta l-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istat Membru kkonċernat. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel kummenti jew 
tfittex informazzjoni addizzjonali. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-
informazzjoni addizzjonali mitluba u jista' 
jirrevedi l-pjan jekk ikun meħtieġ, qabel il-
preżentazzjoni uffiċjali tiegħu.

1. Waqt li tivvaluta l-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, il-Kummissjoni 
għandha taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istat Membru kkonċernat, inkluż u 
b'konsultazzjoni mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u mal-organizzazzjonijiet 
rilevanti professjonali u tas-soċjetà ċivili. 
Il-Kummissjoni tista' tagħmel kummenti 
jew tfittex informazzjoni addizzjonali biex 
tiżgura li r-riżorsi ma jkunux f'riskju li 
jkunu soġġetti għal kwalunkwe forma ta' 
frodi, korruzzjoni jew attività illegali oħra 
li taffettwa l-interessi ekonomiċi tal-
Unjoni. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jipprovdi l-informazzjoni 
addizzjonali mitluba u jista' jirrevedi l-pjan 
jekk ikun meħtieġ, qabel il-preżentazzjoni 
uffiċjali tiegħu.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew inkluża l-
informazzjoni disponibbli dwar il-livell 
tal-korruzzjoni kif ukoll il-ġustifikazzjoni 
u l-elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat, kif imsemmi fl-Artikolu 15(3), 
u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra 
inkluż, b'mod partikolari, dik li tinsab fil-
Programm Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan 
Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima tal-
Istat Membru kkonċernat u, jekk ikun 
rilevanti, informazzjoni minn appoġġ 
tekniku rċevut permezz tal-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

(a) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jiġu indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż rilevanti, inklużi 
dawk dwar l-istat tad-dritt u l-korruzzjoni 
indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat 
jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(ea) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jiżgurax protezzjoni effettiva 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
permezz ta' miżuri kontra l-frodi u 
proċeduri simplifikati fejn possibbli fil-
livell nazzjonali u, fejn xieraq, reġjonali 
biex jiġu evitati irregolaritajiet mhux 
frodulenti;

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk il-pjan huwiex mistenni li 
jkun ta' standard adegwat fir-rigward tat-
trasparenza u l-prattiki kontabilistiċi.

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat. Id-deċiżjoni 
għandha tkun ibbażata fuq l-evalwazzjoni 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza u fuq 
il-komunikazzjoni mal-Istat Membru 
kkonċernat inklużi l-korrezzjonijiet 
possibbli. Fil-każ li l-Kummissjoni 
tivvaluta pożittivament il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, din id-deċiżjoni 
għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma 
u ta' investiment li jridu jiġu implimentati 
mill-Istat Membru, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja allokata skont l-Artikolu 11.
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Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkun jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), ma għandha tiġi allokata l-
ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat.

(c) meta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jikkonformax b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), l-ebda kontribuzzjoni 
finanzjarja ma għandha tiġi allokata lill-
Istat Membru kkonċernat u għandu 
japplika l-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid 
titħallas bin-nifs ladarba l-Istat Membru 
jkun implimenta b'mod sodisfaċenti l-
istadji importanti rilevanti u l-miri 
identifikati b'rabta mal-implimentazzjoni 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza;

(a) il-kontribuzzjoni finanzjarja li trid 
titħallas bin-nifs ladarba l-Istat Membru 
jkun laħaq l-istadji importanti rilevanti u l-
miri identifikati b'rabta mal-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza;

Ġustifikazzjoni

Il-miri u l-istadji importanti għandhom jintlaħqu u mhux jiġu "implimentati b'mod 
sodisfaċenti".

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni debitament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
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Membru. Membru. Il-Kummissjoni tista' tidher 
quddiem il-kumitati kompetenti tal-
Parlament Ewropew meta mistiedna 
minnhom biex tispjega l-valutazzjoni 
negattiva. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel l-informazzjoni rilevanti 
disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-
Kunsill fl-istess ħin u b'termini ugwali.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-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.

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-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. Jekk 
l-implimentazzjoni tkun ġiet imfixkla għal 
waħda mir-raġunijiet li ġejjin, l-emendi 
għandhom jiġu rrifjutati f'każijiet severi 
ta': irregolaritajiet b'rabta ma' ġestjoni 
ħażina u frodi.

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mat-tlestija tal-istadji importanti u l-miri 
rilevanti indikati fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-

Mat-tlestija tal-istadji importanti u l-miri 
rilevanti indikati fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza kif approvat fl-att delegat tal-
Kummissjoni, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jippreżenta talba debitament 
ġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas tal-
kontribuzzjoni finanzjarja u, jekk ikun 
rilevanti, tal-porzjon tas-self. Dawn it-
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porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) ġewx 
implimentati b'mod sodisfaċenti. Għall-
fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

talbiet għall-ħlas jistgħu jiġu ppreżentati 
mill-Istati Membri lill-Kummissjoni fuq 
bażi biennali. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta, fi żmien xahrejn mill-wasla tat-
talba, jekk l-istadji importanti u l-miri 
rilevanti stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1) intlaħqux. Għall-fini tal-
valutazzjoni, l-arranġament operazzjonali 
msemmi fl-Artikolu 17(6) għandu jiġi 
kkunsidrat ukoll. F'każ ta' rapporti ta' 
irregolaritajiet jew frodi jew ksur tal-istat 
tad-dritt, il-Kummissjoni għandha tfassal 
valutazzjoni ta' kemm l-ilħuq tal-objettivi 
jkun ġie affettwat. Il-Kummissjoni tista' 
tkun assistita minn esperti.

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni tal-ħlasijiet trid tkun ibbażata fuq valutazzjoni magħmula mill-Kummissjoni. 
Sabiex tkun tista' ssir is-sospensjoni tal-ħlasijiet abbażi ta' irregolaritajiet irrappurtati, frodi 
u nuqqas ta' rispett għall-istat tad-dritt. Dawn ir-raġunijiet għandhom jiġu inklużi b'mod 
espliċitu fir-raġunijiet għat-tfassil ta' valutazzjoni mill-Kummissjoni.

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, b'riżultat tal-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
tistabbilixxi li l-istadji importanti u l-miri 
stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 17(1) ma jkunux ġew 
implimentati b'mod sodisfaċenti, il-
pagament tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
kollha jew ta' parti minnha għandu jiġi 
sospiż. L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien 
xahar mill-komunikazzjoni tal-valutazzjoni 
tal-Kummissjoni.

Jekk, b'riżultat tal-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
tistabbilixxi li l-istadji importanti u l-miri 
stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija fl-
Artikolu 17(1) ma jkunux intlaħqu b'mod 
sodisfaċenti, il-pagament tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja kollha jew ta' parti minnha 
għandu jiġi sospiż. Il-Kummissjoni tista' 
tindika liema miżuri jeħtieġ li jiġu 
implimentati biex jiġi żgurat li jintlaħqu l-
miri u l-istadji importanti. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jippreżenta l-kummenti 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-valutazzjoni tal-Kummissjoni.
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni titħalla tindika liema azzjonijiet ta' rimedju jistgħu jew għandhom jittieħdu 
mill-Istat Membru. Barra minn hekk, l-istadji importanti u l-miri ma għandhomx ikunu biss 
implimentati, iżda għandhom jintlaħqu.

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sospensjoni għandha titneħħa jekk l-Istat 
Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa biex 
jiżgura implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
istadji importanti u l-miri msemmijin fl-
Artikolu 17(1).

Is-sospensjoni għandha titneħħa jekk l-Istat 
Membru jkun ħa l-miżuri meħtieġa biex 
jiżgura implimentazzjoni sodisfaċenti tal-
istadji importanti u l-miri msemmijin fl-
Artikolu 17(1) u jkun iggarantixxa li l-
fondi li ntefqu b'mod mhux sodisfaċenti 
jiġu rimborżati.

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 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-kummenti tiegħu fi żmien 
xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
konklużjonijiet tagħha.

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 
xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tqiegħed l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja kkonċernat 
disponibbli għall-awtoritajiet reġjonali u 
lokali u partijiet ikkonċernati oħra, 
inklużi s-sħab soċjali u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jikkontribwixxu biex jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, wara li tkun tat lill-Istat 
Membru kkonċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien 
xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
konklużjonijiet tagħha.
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Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jiġi kkanċellat skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament 
Finanzjarju.

7. Jekk, fi żmien tmintax-il xahar mid-
data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1), ma jkun sar l-ebda 
progress tanġibbli fir-rigward ta' 
kwalunkwe wieħed mill-istadji importanti 
u l-miri rilevanti mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-ammont tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja għandu jkun disponibbli għall-
awtoritajiet reġjonali u lokali u għal 
partijiet ikkonċernati oħra, inklużi s-sħab 
soċjali u organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili li jikkontribwixxu biex jindirizzaw l-
isfidi identifikati fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-

Unjoni
L-Istati Membri li jirċievu appoġġ mill-
Faċilità għandhom jiżguraw il-protezzjoni 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, inklużi 
miżuri ta' prevenzjoni, detezzjoni, 
rappurtar, investigazzjoni u korrezzjoni 
ta' irregolaritajiet u frodi, l-irkupru ta' 
fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati 
b'mod mhux korrett u, meta xieraq, l-
impożizzjoni ta' sanzjonijiet. l-awtoritajiet 
pubbliċi involuti fl-implimentazzjoni tal-
Faċilità, ir-riċevituri finali kif ukoll 
kwalunkwe parti terza involuta jridu 
jagħtu d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-
Kummissjoni, lill-Uffiċċju Ewropew ta' 
Kontra l-Frodi, lill-Uffiċċju tal-
Prosekutur Pubbliku Ewropew u lill-Qorti 
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Ewropea tal-Awdituri meta jeżerċitaw is-
setgħat tagħhom.
1. Fl-implimentazzjoni tal-Faċilità, l-
Istati Membri, bħala benefiċjarji jew 
mutwatarji tal-fondi fl-ambitu tal-
Faċilità, għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jipproteġu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, inkluż eżerċizzju 
mandatorju ta' diliġenza dovuta dwar l-
applikanti għall-Faċilità, u b'mod 
partikolari biex jiżguraw li kwalunkwe 
miżura għall-implimentazzjoni ta' riformi 
u proġetti ta' investiment skont il-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tikkonforma 
mad-dritt tal-Unjoni u dak nazzjonali 
applikabbli.
2. Il-ftehimiet imsemmija fl-
Artikoli 13(2) u d-deċiżjonijiet imsemmija 
fl-Artikolu 19(1) għandhom jipprevedu l-
obbligi tal-Istati Membri:
a) li jivverifikaw regolarment li l-
finanzjament ipprovdut intuża kif suppost 
skont ir-regoli applikabbli kollha u li 
kwalunkwe miżura għall-
implimentazzjoni ta' riformi u ta' proġetti 
ta' investiment mill-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, ġiet implimentata kif xieraq 
f'konformità mar-regoli applikabbli 
kollha, inkluż id-dritt tal-Unjoni u d-dritt 
nazzjonali;
b) li jieħdu miżuri xierqa biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jsolvu frodi, korruzzjoni u 
kunflitt ta' interess kif definit fl-
Artikolu 61(2) u (3) tar-Regolament 
Finanzjarju u jieħdu azzjonijiet legali 
biex jirkupraw il-fondi li jkunu ġew 
approprjati b'mod indebitu, inkluż fir-
rigward ta' kwalunkwe miżura għall-
implimentazzjoni ta' riformi u ta' proġetti 
ta' investiment mill-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza;
c) li jakkumpanjaw talba għal ħlas: (i) 
b'dikjarazzjoni ta' ġestjoni li l-fondi 
ntużaw għall-iskop maħsub tagħhom, li l-
informazzjoni ppreżentata mat-talba 
għall-ħlas hija kompluta, preċiża u 
affidabbli u li s-sistemi ta' kontroll 
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stabbiliti jagħtu l-aċċertamenti meħtieġa 
li l-fondi ġew ġestiti skont ir-regoli 
applikabbli kollha; u (ii) b'sommarju tal-
awditi u l-kontrolli mwettqa inklużi d-
dgħufijiet identifikati u kwalunkwe 
azzjoni korrettiva meħuda;
d) li jiġbru, għall-fini tal-awditjar u l-
kontroll tal-użu tal-fondi fir-rigward ta' 
miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi 
u ta' proġetti ta' investiment mill-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, f'format 
elettroniku u f'bażi tad-data unika, il-
kategoriji ta' data li ġejjin: (i) l-isem tar-
riċevitur finali tal-fondi; (ii) l-isem tal-
kuntrattur u s-subkuntrattur, fejn ir-
riċevitur finali tal-fondi huwa awtorità 
kontraenti skont id-dispożizzjoni tal-
Unjoni jew dik nazzjonali dwar l-akkwist 
pubbliku; (iii) l-isem/l-ismijiet, il-
kunjom(ijiet) u d-data/i tat-twelid tas-
sid(ien) benefiċjarju/i tar-riċevitur tal-
fondi jew tal-kuntrattur, kif iddefinit fl-
Artikolu 3, paragrafu 6, tad-Direttiva 
(UE)2015/849 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-
prevenzjoni tal-użu tas-sistema 
finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus 
jew il-finanzjament tat-terroriżmu; (iv) 
lista ta' kwalunkwe miżura għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment taħt il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, l-ammont totali ta' 
finanzjament pubbliku, billi jiġi indikat l-
ammont ta' fondi żborżati taħt il-Faċilità 
u taħt fondi oħra tal-Unjoni:
e) li jimponu obbligi fuq ir-riċevituri 
finali kollha tal-fondi żborżati għall-
miżuri għall-implimentazzjoni ta' riformi 
u ta' proġetti ta' investiment inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jew fuq 
il-persuni jew l-entitajiet l-oħra kollha 
involuti fl-implimentazzjoni tagħhom biex 
jawtorizzaw espressament lill-
Kummissjoni, l-Uffiċċju ta' Kontra l-
Frodi (OLAF), l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew (UPPE) u l-Qorti tal-
Awdituri jeżerċitaw drittijiethom kif 
previst mill-Artikolu 129(1) tar-
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Regolament Finanzjarju u li jimponu 
obbligi simili fuq ir-riċevituri finali kollha 
tal-fondi żborżati;
f) li jżommu rekords f'konformità mal-
Artikolu 132 tar-Regolament [RF].
3. Il-ftehimiet imsemmija fl-
Artikolu 13(2) u d-deċiżjonijiet imsemmija 
fl-Artikolu 19(1) għandhom jipprevedu 
wkoll id-dritt tal-Kummissjoni li tnaqqas 
b'mod proporzjonat l-appoġġ mill-Faċilità 
u tirkupra kwalunkwe ammont dovut lill-
baġit tal-Unjoni jew li titlob ħlas lura 
bikri tas-self, f'każijiet ta' frodi, 
korruzzjoni, u kunflitt ta' interessi li 
jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni, jew ksur tal-obbligi li jirriżultaw 
mill-ftehimiet u d-deċiżjonijiet imsemmija. 
Meta tiddeċiedi dwar l-ammont tal-
irkupru, it-tnaqqis jew l-ammont li 
għandu jitħallas lura kmieni, il-
Kummissjoni għandha tirrispetta l-
prinċipju tal-proporzjonalità u għandha 
tqis is-serjetà tal-frodi, tal-korruzzjoni u l-
kunflitt ta' interess li jaffettwaw l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, jew il-ksur tal-
obbligi. L-Istat Membru għandu jingħata 
l-opportunità li jippreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu qabel ma jsir it-
tnaqqis jew qabel ma jintalab ħlas lura 
kmieni.

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 19b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19b
Pagamenti lill-benefiċjarji finali

1. Għandu jkun hemm limitu fuq l-
ammont totali rċevut għall-investimenti 
mill-Faċilità minn sid benefiċjarju ta' 
operatur ekonomiku li jirċievi appoġġ 
mill-Faċilità, meta tali sid ikun persuna 
fiżika. Il-limitu massimu għandu jiġi 
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stabbilit għal EUR 1 000 000 għal kull sid 
benefiċjarju. Il-Kummissjoni għandha tiġi 
nnotifikata jekk il-limitu jinqabeż. Il-
Kummissjoni tevalwa, fuq bażi ta' każ 
b'każ, każijiet debitament ġustifikati jekk 
tistax tingħata eċċezzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa kriterji oġġettivi 
definiti b'mod ċar, li għandhom jiġu 
ppubblikati fil-forma ta' linji gwida lill-
awtoritajiet tal-Istati Membri mingħajr 
dewmien żejjed.
2. Għandu jinħoloq repożitorju tad-
data separat dwar il-benefiċjarji li lilhom 
tkun ingħatat eċċezzjoni biex jinqabeż il-
limitu ta' EUR 1 000 000; Il-Kummissjoni 
għandha tiġbor informazzjoni dwar il-
pagamenti kollha magħmula lil kull 
benefiċjarju, inkluż is-sid benefiċjarju fis-
sistema diġitali tar-rappurtar tal-
prestazzjoni u l-ammont totali aggregat 
għal kull sid benefiċjarju.
3. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiġi adattata għal 
dan il-għan.

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 19b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19b
Awditjar estern

1. Il-Qorti tal-Awdituri għandha 
teżerċita s-setgħat tagħha f'konformità 
mal-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament, kif 
ukoll f'konformità mal-Artikolu 287(1) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.
2. Il-Qorti tal-Awdituri għandha tkun 
infurmata bir-regoli interni msemmija fl-
Artikolu 60(1) tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046, inkluż bil-ħatra tal-
uffiċjali tal-awtorizzazzjoni, kif ukoll bl-
istrument ta' delega msemmi fl-
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Artikolu 79 ta' dak ir-Regolament.
3. Il-Qorti tal-Awdituri tista' toħroġ 
opinjonijiet dwar kwistjonijiet relatati 
mal-Faċilità fuq talba tal-Kummissjoni, 
tal-Kunsill jew tal-Parlament.
4. Fl-istess żmien tar-rapport 
annwali msemmi fl-Artikolu 258 tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/1046, il-
Qorti tal-Awdituri għandha tipprovdi lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
b'dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-
affidabbiltà tal-kontijiet u dwar il-legalità 
u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti tal-Faċilità, li għandha tiġi 
ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Sabiex jiġu żgurati 
trasparenza u obbligu ta' rendikont akbar, 
ir-rappreżentanti tal-Istati Membri 
responsabbli għall-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza u l-istituzzjonijiet u l-
partijiet ikkonċernati rilevanti għandhom, 
fuq talba tal-Parlament Ewropew, jidhru 
quddiem il-kumitati kompetenti biex 
jiddiskutu l-miżuri previsti u li għandhom 
jittieħdu skont dan ir-Regolament. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fi 
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kwalunkwe stadju matul il-proċess, l-
informazzjoni rilevanti fl-istess ħin.

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
mingħajr dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-
Istat Membru.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att delegat tal-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 17, kif ukoll ir-rapporti 
nazzjonali stabbiliti fl-Artikolu 20 ta' dan 
ir-Regolament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill mingħajr dewmien żejjed.

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tinvolvi ruħha 
f'attivitajiet ta' komunikazzjoni biex tiżgura 
l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni 
għall-appoġġ finanzjarju previst fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, inkluż 
permezz ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni 
konġunti mal-awtoritajiet nazzjonali 
kkonċernati.

2. Il-Kummissjoni tista' tinvolvi ruħha 
f'attivitajiet ta' komunikazzjoni biex tiżgura 
l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni 
għall-appoġġ finanzjarju previst fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti billi 
tpoġġi tikketta viżibbli tal-Unjoni, inkluż 
permezz ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni 
konġunti mal-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali kif ukoll mal-
organizzazzjonijiet professjonali u dawk 
tas-soċjetà ċivili rilevanti kkonċernati. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura l-viżibbiltà 
tal-infiq fl-ambitu tal-Faċilità billi tindika 
b'mod ċar li l-proġetti appoġġati 
għandhom ikunu mmarkati biċ-ċar bil-
kliem "Inizjattiva ta' Rkupru tal-UE".

Emenda 115
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta darbtejn fis-sena lill-
Parlament Ewropew dwar il-progress fil-
kisba tal-istadji importanti tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza kif ukoll dwar 
il-komplementarjetà tal-pjanijiet mal-
programmi eżistenti tal-Unjoni. Ir-
rapporti biannwali għandhom jinkludu 
tqassim tal-baġit tal-Unjoni implimentat 
għal kull Stat Membru, li jindika liema 
attivitajiet ġew appoġġati mill-baġit tal-
Unjoni, inklużi l-ammonti aggregati 
rċevuti għal kull benefiċjarju finali bl-użu 
tas-sistema diġitali tar-rappurtar tal-
prestazzjoni.

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jintroduċu proċeduri sempliċi u 
ċari biex jiġi evitat piż amministrattiv 
eċċessiv għall-awtoritajiet pubbliċi 
involuti u r-riċevituri finali;

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-sistema diġitali tar-rapportar 
tal-prestazzjoni għandha tiċċentralizza l-
informazzjoni meħtieġa biex jiġu 
identifikati r-riċevituri finali tal-appoġġ 
finanzjarju mill-Faċilità għall-attivitajiet 
fl-ambitu tal-Faċilità f'kull Stat Membru, 
u inklużi is-sidien benefiċjarji tal-istess 
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riċevituri finali. Hija r-responsabbiltà tal-
awtoritajiet nazzjonali li jwettqu eżerċizzju 
sħiħ ta' diliġenza dovuta;

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapport annwali Rapport biannwali

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
Faċilità stabbilita f'dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
rapporti biannwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stabbilita 
f'dan ir-Regolament.

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

2. Ir-rapport biannwali għandu 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar bil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
tal-Istati Membri kkonċernati taħt il-
Faċilità, kif ukoll kwalunkwe żvilupp fil-
pagamenti.

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
wkoll l-informazzjoni li ġejja:

3. Ir-rapport biannwali għandu 
jinkludi wkoll l-informazzjoni li ġejja:

Emenda 122

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-lista sħiħa tal-benefiċjarji finali 
tal-Faċilità kif ukoll l-għan ta' kull 
operazzjoni ffinanzjata kompletament jew 
parzjalment mill-Faċilità

Ġustifikazzjoni

Tali lista, ladarba ssir pubblika, tgħin lil kwalunkwe istituzzjoni jew korp rilevanti, bħall-
Parlament Ewropew, l-OLAF, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri jew l-UPPE biex iwettqu l-
awditi u l-kontrolli meħtieġa.

Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) taqsima għal kull Stat Membru, li 
tagħti dettalji dwar il-mod kif ir-rispett 
tal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba 
huwa implimentat skont l-Artikolu 61 tar-
Regolament Finanzjarju.

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rapport annwali għandu 
jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-
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Kunsill bħala parti mir-Rappurtar dwar 
ir-Responsabbiltà Finanzjarja Integrat u 
għandu jkun jagħmel parti mill-
proċedura ta' kwittanza annwali tal-
Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-
baġit kif stabbilit mill-Artikoli 260 sa 262 
tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046, skont l-Artikolu 7 
ta' dan ir-Regolament bħala kapitolu 
separat fir-rapport ta' kwittanza tal-
Kummissjoni.

Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi inklużi lill-midja u lill-
pubbliku.

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom, billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lill-pubbliku, inkluż permezz tal-midja fuq 
bażi mhux diskriminatorja.

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex tinħoloq viżibbiltà għall-
appoġġ tal-Unjoni Ewropea permezz tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-
Istati Membri meħtieġa jinfurmaw liċ-
ċittadini tagħhom dwar il-proġetti 
ffinanzjati fl-ambitu tal-Faċilità permezz 
tas-servizzi tax-xandir pubbliku tagħhom. 
Fil-każ ta' investimenti li jaqbżu iż-0,1 fil-
mija tal-PDG tal-Istati Membri, 
rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea 
għandu jkun preżenti fiċ-ċerimonja tal-
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konsenja biex jenfasizza l-investiment tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fl-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
tagħha, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tappoġġa lin-networks ta' partijiet 
ikkonċernati lokali biex tiżgura li l-fondi 
jilħqu b'mod rapidu lill-benefiċjarji fil-
bżonn, u telimina kwalunkwe ostakolu 
għall-informazzjoni dwar il-fondi 
disponibbli fl-ambitu tal-faċilità.

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 
suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 14 
għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-
31 ta' Diċembru 2028.
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 14 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-
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Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 
speċifikata fiha. Din ma taffettwax il-
validità tal-ebda att delegat li jkun diġà 
fis-seħħ.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
nnominati minn kull Stat Membru skont 
il-prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess 
ħin.

Emenda 129

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk l-obbligu għall-involviment 
tal-partijiet ikkonċernati fil-proċess tat-
tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza skont l-Artikolu 15(5) ta' dan 
ir-Regolament kienx issodisfat 
kompletament f'konformità mal-prinċipju 
tas-sħubija.

Emenda 130

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.7a Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jitħejjew bl-
involviment xieraq tal-partijiet 
ikkonċernati, bħall-awtoritajiet reġjonali 
u lokali (inklużi l-bliet kapitali nazzjonali 
u reġjonali, u/jew l-akbar għaxart ibliet 
tal-Istat Membru partikolari), l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif 
ukoll is-sħab soċjali u r-rappreżentanti 
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tas-settur ekonomiku, f'konformità mal-
prinċipju tas-sħubija. Il-Kummissjoni 
għandha tqis l-elementi li ġejjin għall-
valutazzjoni skont dan il-kriterju:
– l-Istat Membru fetaħ djalogu mal-
partijiet ikkonċernati fil-proċess tat-
tħejjija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, ġew stabbiliti mezzi organizzati 
biex jiġbru u janalizzaw l-opinjonijiet tal-
partijiet ikkonċernati; saru fora xierqa 
bil-parteċipazzjoni tal-partijiet 
ikkonċernati biex jiġu skambjati fehmiet 
dwar il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza;
– l-Istat Membru eżamina, evalwa u 
kkunsidra l-proposti magħmula mill-
partijiet ikkonċernati
Klassifikazzjoni
A – Sa punt għoli
B – Sa punt medju
C – Sa punt baxx
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