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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza hija strument uniku biex tindirizza xokk bla preċedent 
lill-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 jieħu inkunsiderazzjoni 
l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

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 għandu jagħti 
dettalji dwar liema awtoritajiet nazzjonali 
se jkunu involuti fl-implimentazzjoni tal-
proġett u kemm baġit 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.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

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 4

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 

(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-
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il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

tħejjija effiċjenti ta' rapporti dwar il-
prestazzjoni dwar il-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.

Or. en

Emenda 5

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. Jenħtieġ li din is-sistema 
diġitali 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 
irregolaritajiet u 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.

Or. en

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 ta' irregolaritajiet u frodi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati simultanjament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u l-
attivitajiet ta' komunikazzjoni jenħtieġ li 
jitwettqu mill-Kummissjoni kif xieraq. 
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura l-
viżibbiltà tal-infiq fl-ambitu tal-Faċilità 
billi tindika b'mod ċar li fuq il-proġetti 
appoġġati jkun hemm immarkat il-kliem 
"Inizjattiva ta' Rkupru tal-UE".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid il-viżibbiltà u t-trasparenza dwar l-infiq mill-Faċilità, u hija allinjata mal-
emendi BUDG/ECON.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stabbilita 
f'dan ir-Regolament, bħala parti mir-
Rapportar Integrat annwali fil-qasam 
Finanzjarju u tar-Responsabbiltà u 
soġġetta għall-proċedura ta' kwittanza tal-
Parlament Ewropew bħala parti mir-
rapport ta' kwittanza tal-Kummissjoni 
f'kapitolu separat. 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, 
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imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur trid tiżgura li r-rapport annwali tal-faċilità jkun inkorporat bis-sħiħ fil-
proċedura ta' kwittanza, bħala parti mill-kwittanza tal-Kummissjoni.

Emenda 8

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 
kondizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati 
mill-Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont 
il-proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 

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

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 stabbiliti 
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 huwa 
prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni 
finanzjarja soda u effettiva tal-fondi tal-
UE.

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija allinjata mal-emenda 30 tal-abbozz ta' rapport tal-
Kumitati BUDG u ECON dwar l-RRF.

Emenda 9

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 
tal-Unjoni, 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-appoġġ 
mill-Faċilità għandu jqis ir-reġim ta' 
kundizzjonalità kif stabbilit fil-[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 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, dak l-Istat Membru ma 
għandux jirċievi appoġġ finanzjarju mill-
Faċilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rispett tal-istat tad-dritt kemm bħala prekundizzjoni biex wieħed jirċievi l-appoġġ, kif ukoll 
matul it-tħaddim tal-faċilità, għandu jiġi żgurat u garantit f'din il-proposta.
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Emenda 10

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 
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-

(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, 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, Euratom) Nru 883/2013 u r-
Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-
Uffiċċju Ewropew ta' 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-



PE655.861v01-00 12/29 PA\1211066MT.docx

MT

Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti lill-
Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Awdituri u tiżgura li kwalunkwe terza 
persuna involuta fl-implimentazzjoni tal-
fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti 
lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u 
lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Għad-
detezzjoni u r-rapportar ta' irregolaritajiet 
u frodi, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tiżviluppa u/jew tadatta s-sistemi tal-IT 
eżistenti biex toħloq sistema diġitali tar-
rappurtar tal-prestazzjoni  li tintuża mill-
awtoritajiet involuti fl-implimentazzjoni 
tal-appoġġ fl-ambitu tal-Faċilità.

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

14 Ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999, (ĠU L 248, 
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 L 292, 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 fil-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 L 283, 
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 

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 
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permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 
28.7.2017, p. 29)

permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 
28.7.2017, p. 29).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtar lill-Kummissjoni dwar l-irregolaritajiet u l-frodi mhuwiex previst fil-proposta 
oriġinali.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. 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 ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba bħall-fondi 
oriġinarji.

Or. en

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 12

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
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Kontrolli u awditjar effiċjenti u effettivi
1. Il-Kummissjoni, l-OLAF, l-UPPE 
u l-Qorti tal-Awdituri għandhom ikunu 
espressament awtorizzati li jeżerċitaw 
drittijiethom kif previst fl-Artikolu 129(1) 
tar-Regolament Finanzjarju.
2. L-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-
Frodi (OLAF) jista' jwettaq 
investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi 
verifiki u spezzjonijiet fuq il-post , 
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, 
bl-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, l-identifikazzjoni 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.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
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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 
identifikazzjoni ta' finanzjament doppju, 
l-Istat Membru għandu juża s-sistema 
diġitali tar-rappurtar tal-prestazzjoni biex 
jirreġistra n-nefqa mill-Faċilità.

Or. en

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 14

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ekonomika soda
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.

Or. en

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.
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Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe riżorsa finanzjarja li 
tkun għadha disponibbli wara li tintemm 
il-Faċilità għandha tiġi ttrasferita f'fond 
mill-qafas finanzjarju pluriennali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati estensjonijiet tal-Faċilità, ir-riżorsi disponibbli wara li tintemm il-Faċilità 
għandhom jiġu ttrasferiti f'fond mill-QFP.

Emenda 16

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.

Or. en

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 17

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kwalunkwe Stat Membru soġġett 
għal proċedura li tikkonċerna r-rispett tal-
istat tad-dritt għandu jingħata l-appoġġ 
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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 
jagħmel ħsara serja u ripetuta lill-
prinċipju tal-istat tad-dritt, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tidderieġi direttament l-iżborżi ta' fondi 
mill-Faċilità.

Or. en

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 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Liema awtorità nazzjonali hija 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
proġetti ta' investiment;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) L-arranġamenti meħuda mill-Istat 
Membru sabiex jiġu protetti l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, inklużi miżuri ta' 
prevenzjoni, identifikazzjoni, rappurtar, 
korrezzjoni u investigazzjoni 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. Għall-fini 
tal-identifikazzjoni 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur tipproponi li fil-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza jiġi inkluż ir-
rekwiżit għall-Istati Membri li jipprovdu informazzjoni dwar kif beħsiebhom jipproteġu l-
interessi finanzjarji tal-UE. Dan jinkludi l-użu tal-għodod tal-IT tal-Kummissjoni għall-
identifikazzjoni u r-rappurtar ta' irregolaritajiet u frodi (is-Sistema ta' Ġestjoni tal-
Irregolaritajiet (IMS) u ARACHNE).

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1
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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 erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat. 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat li għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għandhom jiġu eżerċitati permezz ta' atti 
delegati, f'konformità mal-kundizzjoni orizzontali stabbilita għall-approvazzjoni tal-QFP 
mill-Konferenza tal-Presidenti.

Emenda 22

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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miri u l-istadji importanti għandhom jintlaħqu u mhux "implimentati b'mod sodisfaċenti".
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Emenda 23

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': 
(1) ġestjoni ħażina;
(2) irregolaritajiet;
(3) frodi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tal-pjan RR oriġinali għandha tkun ipprojbita meta tkun ikkawżata minn ġestjoni 
ħażina, irregolaritajiet jew frodi.

Emenda 24

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 dovutament 
iġġustifikata 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 kull 
sitt xhur. 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 milħuqa. Għall-fini 
tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. F'każ ta' 
irregolaritajiet irrapportati 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.

Or. en

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 25

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 ntlaħqux, 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.

Or. en
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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 jistgħux jiġu 
implimentati, iżda jistgħu jintlaħqu.

Emenda 26

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 l-ilħuq tal-istadji importanti u l-
miri msemmijin fl-Artikolu 17(1).

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni

1. Fl-implimentazzjoni tal-Faċilità, l-
Istati Membri, bħala benefiċjarji jew 
mutwatarji ta' fondi mill-Faċilità, 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jipproteġu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni u, b'mod 
partikolari, biex jiżguraw li kwalunkwe 
miżura għall-implimentazzjoni ta' riformi 
u ta' proġetti ta' investiment mill-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tikkonforma 
mad-dritt applikabbli tal-Unjoni u 
nazzjonali.
2. Il-ftehimiet imsemmija fl-
Artikoli 13(2) u 19(1) għandhom 
jipprevedu l-obbligi tal-Istati Membri: 
(a) li jivverifikaw regolarment li l-
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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 
stabbiliti jagħtu l-aċċertamenti meħtieġa 
li l-fondi ġew ġestiti skont ir-regoli 
applikabbli kollha; u 
(ii) b'sommarju tal-awditjar u l-kontrolli 
mwettqa, inklużi n-nuqqasijiet 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 tas-
sottokuntrattur, meta r-riċevitur finali tal-
fondi huwa awtorità kontraenti skont id-
dispożizzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali 
dwar l-akkwist pubbliku;
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(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 ta' proġetti 
ta' investiment fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, l-ammont totali ta' 
finanzjament pubbliku, billi jiġi indikat l-
ammont ta' fondi żborżati mill-Faċilità u 
minn 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-OLAF, l-UPPE u l-Qorti 
tal-Awdituri jeżerċitaw drittijiethom kif 
previst mill-Artikolu 129(1) tar-
Regolament Finanzjarju u 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-
Artikoli 13(2) u 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 imsemmija. Meta tiddeċiedi 
dwar l-ammont tal-irkupru, it-tnaqqis jew 
l-ammont li għandu jitħallas lura kmieni, 
il-Kummissjoni għandha tirrispetta l-
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prinċipju tal-proporzjonalità u għandha 
tqis il-gravità tal-frodi, tal-korruzzjoni u 
tal-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.

Or. en

Emenda 28

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 
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. 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm dispożizzjoni speċifika għall-pagamenti lis-sidien benefiċjarji fl-ambitu 
tal-Faċilità, u mhux biss għall-Istati Membri.

Emenda 29

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 ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr 
dewmien żejjed.

Or. en

Emenda 30

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 marka viżibbli tal-Unjoni, inkluż 
permezz ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni 
konġunti mal-awtoritajiet nazzjonali 
kkonċernati. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-viżibbiltà tal-infiq fl-ambitu tal-
Faċilità billi tindika b'mod ċar li l-proġetti 
appoġġjati għandhom ikunu mmarkati 
biċ-ċar bil-kliem "Inizjattiva ta' Rkupru 
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tal-UE".
Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konformi mal-emendi BUDG/ECON.

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta kull tliet xhur 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 trimestrali 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda proposta mir-rapporteurs tal-Kumitati ECON u BUDG li r-rapporteur tal-
Kumitat CONT tappoġġa. Barra minn hekk, qed jiġi introdott rendikont tal-implimentazzjoni 
tal-baġit għal kull Stat Membru, li jippermetti l-monitoraġġ.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-sistema diġitali tar-rapportar 
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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 
riċevituri finali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ir-riċevituri tal-appoġġ mill-faċilità, ikunu jistgħu jiġu identifikati, jenħtieġ li l-
informazzjoni tinżamm f'bażi tad-data waħda ċentralizzata. Dan jiffaċilita l-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni u, f'każ ta' frodi, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tat-
trasgressuri.

Emenda 33

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.

Or. en

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rapport annwali għandu 
jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bħala parti mir-Rapportar 
Integrat annwali fil-qasam Finanzjarju u 
tar-Responsabbiltà u għandu jkun parti 
mill-proċedura annwali ta' kwittanza 
bħala kapitolu separat fir-rapport ta' 
kwittanza tal-Kummissjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rapport annwali tal-faċilità, u għalhekk l-użu tal-faċilità nnifisha, għandhom ikunu parti 
mill-proċedura ta' kwittanza mmexxija mill-Parlament, tal-Kummissjoni.


